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 ــ ۱٥ــ 

 عام - ۱
ة ("البنك") وشركاتھ التابعة (یُشار لھا جمیعاً بـ "المجموعة"). كون ھذه القوائم المالیة من القوائم المالیة لبنك الجزیرتت

م الصادر /٤٦تأسس بنك الجزیرة كشركة مساھمة سعودیة في المملكة العربیة السعودیة بموجب المرسوم الملكي رقم 
ھـ ۱۳۹٦شوال  ۱٦). وقد بدأ البنك ممارسة أعمالھ بتاریخ م۱۹۷٥یونیو  ۲۱ھـ (۱۳۹٥اآلخرة جمادى  ۱۲بتاریخ 

نتقلت إلیھ عملیات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربیة السعودیة. یعمل البنك أن ا) بعد م۱۹۷٦أكتوبر  ۹(
)، من م۱۹۷٦یولیو  ۲۷ھـ (۱۳۹٦رجب  ۲۹الصادر في جدة بتاریخ  ٤۰۳۰۰۱۰٥۲۳بموجب السجل التجاري رقم 

مركز تحویالت فوریة  ٦۱و فرعاً) ۷۹: م۲۰۱۸فرعاً ( ۷۸وعددھا في المملكة العربیة السعودیة خالل شبكة فروعھ 
 ۳۱كما في موظفاً  ۲٫۳۸۷كما بلغ عدد موظفیھ في المملكة العربیة السعودیة  )مركز تحویالت فوریة ٥۷ :م۲۰۱۸(

 موظفاً). ۲٫۳٥۸: م۲۰۱۸( م۲۰۱۹دیسمبر 
 

 عنوان المركز الرئیسي للبنك ھو كما یلي:
 

 بنك الجزیرة
 لملكالنھضة، طریق ا حي

 ۲۱٤٤۲جدة  - ٦۲۷۷ص.ب 
 المملكة العربیة السعودیة

 
) مبدأ تجنب الفائدةمتوافقة مع أحكام الشریعة (ال المصرفیةوالمنتجات تقدیم كافة أنواع الخدمات  إلىالبنك  یھدف

ة الموافق تمت، والتي والصكوكوعد الصرف األجنبي ووالمشاركة  والتورق اإلجارةستصناع والمرابحة واال وتشمل
سھم البنك في السوق المالیة یتم تداول أ رقابة شرعیة مستقلة تم تأسیسھا من قبل البنك. مؤسسةواإلشراف علیھا من 

 السعودیة (تداول).
 

 :الشركات التابعة للبنك وشركتھ الزمیلةتفاصیل فیما یلي 
 شركات تابعة:

  النشاط طبيعة  بلد التأسيس 

وغري  ةنسبة امللكية (مباشر 
 ٣١كما يف )  ةمباشر 

  م٢٠١٩ ديسمرب

 ةنسبة امللكية (مباشر 
) كما يف ةوغري مباشر 

 م٢٠١٨ ديسمرب ٣١
 شركة اجلزيرة لألسواق املالية

 )اجلزيرة كابيتال(
اململكة العربية 

  السعودية
وإدارة ومتويل وساطة 

 %١٠٠  %١٠٠  موجودات
        

للتطوير واالستثمار مان شركة أ
 العقاري

ة اململكة العربي
 السعودية

 تالضما� حفظ وإدارة 
 نيابة عن البنكالعقارية 

  
١٠٠% 

  
١٠٠% 

        
اململكة العربية  شركة وكالة أمان للتأمني

 السعودية
تعمل كوكيل ألنشطة  

الشركات املصرفية 
والتأمينية نيابة عن 

 البنك.

  
 
 
 

١٠٠% 

  
 
 
 

١٠٠% 
شركة اجلزيرة لألوراق املالية 

 احملدودة
تنفيذ املشتقات واملعامالت   اميان ك  جزر

يف سوق املال مبا يتوافق 
 مع أحكام الشريعة

  
 

١٠٠% 

  
 

١٠٠% 
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 عام (تتمة) - ۱
 

 شركة زمیلة:

  النشاط طبيعة  بلد التأسيس 

 ةنسبة امللكية (مباشر 
) كما يف ةوغري مباشر 

  م٢٠١٩ ديسمرب ٣١

 ةنسبة امللكية (مباشر 
) كما يف ةوغري مباشر 

 م٢٠١٨ ديسمرب ٣١
اململكة العربية  شركة اجلزيرة تكافل تعاوين

 السعودية
منتجات احلماية واالدخار  

املتوافقة مع أحكام الشريعة 
 ابلكامل

  
 

٣٥% 

  
 

٣٥%  
 أساس اإلعداد -۲
  في اإلعداد ساساألأ) 
 بیان االلتزام )۱(

 :للمجموعة تم إعداد القوائم المالیة الموحدة
ً للمعاییر الدولیة لل - في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات المعتمدة  تقریر الماليوفقا

 ن،األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیی
-  ً حكام نظام مراقبة البنوك وأحكام نظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة وعقد تأسیس ألووفقا

 البنك.
 

 ۳۱م و۲۰۱۹مارس  ۳۱حدة للمجموعة كما في وللفترة وللسنة المنتھیة في تم إعداد القوائم المالیة المو
مؤسسة النقد العربي للمعاییر الدولیة للتقریر المالي، كما ھو معدل وفقاً لم على التوالي طبقاً ۲۰۱۸دیسمبر 

ب ) "ضرائ۱۲السعودي للمحاسبة عن الزكاة وضریبة الدخل (المتعلقة بتطبیق معیار المحاسبة الدولي (
) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي "الضرائب" فیما یتعلق ۲۱الدخل" والتفسیر (

 بالزكاة وضریبة الدخل) ونظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة.
تھا للبنوك العاملة م، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد") توجیھا۲۰۱۹یولیو  ۱۷في 

في المملكة العربیة السعودیة للمحاسبة على الزكاة وضرائب الدخل في قائمة الدخل. وھذا یتوافق مع 
المعتمدة في المملكة وتفسیراتھا الصادرة من مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

رى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین (یُشار العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخ
 إلیھا جمیعاً بـ المعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة").

لتعدیل التأثیر طبقاً  رجعيوبالتالي، قامت المجموعة بتغییر معالجتھا المحاسبیة للزكاة وضریبة الدخل بأثر 
) "السیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات واألخطاء المحاسبة" ۸معیار المحاسبة الدولي (لمتطلبات 

إضافة  حول القوائم المالیة الموحدة. ))۲(أ) ( ۳والتأثیرات جراء ھذا التغیر المفصح عنھا في اإلیضاح 
صاح عن السیاسات م.  تم اإلف۲۰۱۹ینایر  ۱"عقود اإلیجار" من  –) ۱٦طبق البنك المعیار (لذلك، 

 ۳لزكاة وضریبة الدخل في اإلیضاح التغیر في المعالجة المحاسبیة لالمحاسبیة نتیجة ھذا المعیار الجدید و
   (ف). ۳(ن) و

 والعرض القیاس أساس )۲(
وات داس بالقیمة العادلة للمشتقات واألتم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة بإستثناء القی

باإلضافة . اآلخر وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشاملقائمة الدخل مقتناة بالقیمة العادلة من خالل المالیة ال
عالقة من خالل التي یتم التحوط لھا بالقیمة العادلة  أو المطلوبات المالیةالمالیة الموجودات إلى ذلك، فإن 

 بالقیمة العادلة بقدر المخاطر التي یتم التحوط لھا. رضھاعبالتكلفة ــ یتم فیما عدا ذلك تظھر ــ تحوط 
 

 حسب ترتیب السیولة.بشكل موسع ائمة المركز المالي الموحدة ق تبویبیتم 
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 (تتمة) أساس اإلعداد -۲
 في اإلعداد (تتمة) ساسأ) األ

 
 عملة التشغیل والعرض  )۳(

ة التشغیل والعرض للبنك. باستثناء ما یشار یتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي وھو عمل
 إلیھ خالف ذلك، یتم عرض المعلومات المالیة مقربة ألقرب ألف ریـال سعودي.

 
تحدد كل منشأة في المجموعة عملتھا التشغیلیة الخاصة بھا ویتم قیاس البنود الواردة في القوائم المالیة لكل 

التشغیلیة للشركات التابعة للبنك ھو اللایر السعودي باستثاء  منشأة باستخدام العملة التشغیلیة. إن العملة
 شركة الجزیرة لألوراق المالیة المحدودة حیث أن عملتھا التشغیلیة ھو الدوالر األمریكي.

  
 توحید القوائم المالیة أساسب) 

إعداد القوائم المالیة  یتم .وشركاتھ التابعةبنك الكل من القوائم المالیة لمن القوائم المالیة الموحدة  تتكون
 استخدامبھا إعداد القوائم المالیة للبنك عنالتي یتم المالیة لسنة ل سنة مالیة مماثلة عنالتابعة  للشركات

 سیاسات محاسبیة مماثلة.
 

نشطة األمشابھة واللعملیات مماثلة لسیاسات محاسبیة وطرق تقییم  استخدامعداد القوائم المالیة الموحدة بتم إ
تم تغییر السیاسات المحاسبیة للشركات التابعة عند اللزوم للتمشى مع السیاسات  .في ظروف مماثلة خرىاأل

 المتبعة من قبل المجموعة.
 

 التابعة اتالشرك )۱(
البنك. یسیطر البنك على منشأة عندما یكون للبنك حقوق أو  الخاضعة لسیطرةالشركات التابعة ھي المنشآت 
طھ بھذه المنشأة ولدیھ القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل سیطرتھ عوائد متغیرة ناجمة عن ارتبا

 على المنشأة. ولتحدید تعریف السیطرة، یجب أن تتحقق المعاییر الثالثة التالیة: 
 

 ،المنشأةعلى  نفوذأن یكون للمجموعة  .أ
 ،بالمنشأةقوق في عوائد متغیرة ناتجة عن ارتباطھ ح أن یكون للمجموعة .ب
 عوائدھا.حجم للتأثیر على المنشأة على  نفوذھا استخدامللمجموعة القدرة على  أن یكون .ج
 

 الحقائق اشارتإذا ما فیھا  ةالمستثمر المنشأة تقییم مدى استمرارھا في السیطرة علىتقوم المجموعة بإعادة 
 .واحد أو أكثر من معاییر السیطرة فيإلى أن ھناك تغیرات والظروف 

 
من اعتباراً من التاریخ الذي یتم فیھ نقل السیطرة إلى البنك ویتم التوقف اعتباراً لتابعة ا الشركاتیتم توحید 

إن  ــأو المباعة خالل السنة المقتناة التابعة  الشركاتالتاریخ الذي یتم فیھ نقل السیطرة من البنك. إن نتائج 
ما یقتضي  حسبـــ  تى تاریخ البیعأو ح االقتناءمن تاریخ الموحدة یتم إدراجھا في قائمة الدخل  ــوجدت 
 األمر.

 
 الحصة غیر المسیطرة )۲(

تمثل الحصة غیر المسیطرة الحصة من صافي الدخل وصافي موجودات الشركات التابعة التي ال یملكھا 
البنك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة في شركاتھ التابعة، ویتم عرضھا بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل 

ضمن حقوق المساھمین في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن حقوق  الموحدة، كما تُعرض
المساھمین في البنك. یتم تحمیل أي خسائر متعلقة بالحصة غیر المسیطرة في منشأة تابعة على الحصة غیر 
المسیطرة حتى لو كان ذلك یتسبب في عجز رصید الحصة غیر المسیطرة. یتم احتساب التغیرات في حصة 

 بنك في شركة تابعة ـــ والتي ال تؤدي إلى فقدان السیطرة ـــ كمعامالت حقوق ملكیة. ال
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 (تتمة) أساس اإلعداد -۲
 (تتمة) أساس توحید القوائم المالیةب) 

 
 استبعاد العملیات عند التوحید )۳(

أو  باحروأي إیرادات ومصاریف غیر محققة (باستثناء األبین أعضاء المجموعة  رصدةیتم استبعاد األ
إعداد  عنداألجنبیة) الناتجة عن التعامالت بین أعضاء المجموعة  العمالتالخسائر الناتجة عن التعامل ب

فقط في حالة غیر المحققة  رباحالقوائم المالیة الموحدة. ویتم استبعاد الخسائر غیر المحققة بنفس الطریقة لأل
 ال یوجد دلیل على انخفاض القیمة. أنھ

 
 زمیلة  شركةاالستثمار في  )٤(

ات االستثمار تسجیلنفوذاً جوھریاً. یتم مبدئیاً  المجموعةعلیھا  تمارسالتي  الشركاتھي الشركات الزمیلة 
ویتم إدراجھا في قائمة المركز ، الملكیةحقوق وفقاً لطریقة  بعد ذلكبالتكلفة وتحتسب الشركات الزمیلة في 

 .أیھما أقل ــأو القیمة القابلة لالسترداد  قوق الملكیةالمحتسبة وفقاً لطریقة حبالقیمة الموحدة المالي 
 

من  المجموعةفي حصة  االقتناءما بعد  تغیراتالتكلفة زائداً المحتسبة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة تمثل القیمة 
المتراكمة على ) الخسائر( (الحصة من النتائج واالحتیاطیات والمكاسب/ الشركة الزمیلةصافي موجودات 

 .إن وجد ــفي القیمة  االنخفاضمالیة متوفرة) ناقصاً معلومات آخر  أساس
 

خسارة إضافیة  كان من الضروري تسجیلما إذا تقرر المجموعة ، الملكیةحقوق بعد تطبیق طریقة 
كان  ذاإ مافي كل تاریخ تقریر مالي . وتحدد المجموعة الزمیلة الشركةفي  على استثمارھا النخفاض القیمة

في ھذه الحالة تحتسب والشركة الزمیلة. في  االستثماریدل على انخفاض قیمة  لیل موضوعيھناك أي د
والقیمة الدفتریة  الشركة الزمیلةھا من دادعلى أنھ الفرق بین القیمة الممكن استر االنخفاضالمجموعة قیمة 

" في كة الزمیلةالشرفي صافي المكسب / (الخسارة) في "الحصة  ضمنالمبلغ  بإظھاروتقوم  لالستثمار
 قائمة الدخل الموحدة.

 
إن خسارة االنخفاض في القیمة المعترف بھا سابقاً فیما یتعلق باالستثمار في شركة زمیلة یمكن عكس قیدھا 
من خالل قائمة الدخل الموحدة بحیث تبقى القیمة الدفتریة لالستثمار في قائمة المركز المالي الموحدة بقیمتھا 

یقة حقوق الملكیة (قبل تكوین مخصص االنخفاض في القیمة) أو القیمة القابلة لالسترداد المحتسبة وفقاً لطر
 ــ أیھما أقل.

 
یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر المحققة من التعامالت بین المجموعة وشركاتھا الزمیلة بقدر حصة 

 .الزمیلة المجموعة في تلك الشركات
 

 ت المحاسبیة الجوھریةج)  األحكام والتقدیرات واالفتراضا
ً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة إن إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقا

یتطلب استخدام بعض ،والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین
الجتھادات المحاسبیة الجوھریة التي تؤثر على قیم الموجودات األحكام والتقدیرات واالفتراضات وا

ً من اإلدارة أن تمارس حكمھا في طریقة تطبیق السیاسات  والمطلوبات المصرح عنھا. یتطلب األمر أیضا
. یتم تقییم مثل ھذه األحكام والتقدیرات واالفتراضات باستمرار بناًء على الخبرة السابقة للمجموعةالمحاسبیة 

العوامل األخرى، والتي تتضمن الحصول على استشارات مھنیة وتوقعات لألحداث المستقبلیة التي  وبعض
یتم تسجیل التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم یُعتقد أنھا معقولة وفقاً الظروف المحیطة. 

في فترة التعدیل والفترات المستقبلیة إذا  فیھا إجراء التعدیل فیما إذا كان للتعدیل أثر على تلك الفترة فقط أو
كان للتعدیل تأثیر على الفترة الحالیة والفترات المستقبلیة. فیما یلي المجاالت الھامة التي استخدمت فیھا 

 اإلدارة تقدیرات وافتراضات أو مارست أحكام بشأنھا:
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- ١٩ - 

 (تتمة) أساس اإلعداد -۲
 

 (تتمة) حاسبیة الجوھریةفتراضات المام والتقدیرات واالاألحك  )ج
 

 " "أ")۱(ج) " ۳نموذج األعمال إلدارة الموجودات المالیة (اإلیضاح  .۱
 " "ب")۱(ج) " ۳التدفقات النقدیة التعاقدیة للموجودات المالیة (اإلیضاح  .۲
 ")۱(ج) " ۳تصنیف الموجودات المالیة (اإلیضاح  .۳
 ")۱(ج) " ۲خسائر انخفاض قیمة الموجودات المالیة (اإلیضاح  .٤
 ")۲(ج) " ۲قیاس القیمة العادلة (اإلیضاح  .٥
 ")۳(ج) " ۲انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة (اإلیضاح  .٦
 ")٤(ج) " ۲تحدید السیطرة على صنادیق االستثمار (اإلیضاح  .۷
 ")٥(ج) " ۲مخصصات االلتزامات والرسوم (اإلیضاح  .۸
 ")٦(ج) " ۲مبدأ االستمراریة (اإلیضاح  .۹

 ")۷(ج) " ۲یضاح التزام منافع موظفین (اإل .۱۰
 (ك)) ۳االستھالك واإلطفاء (اإلیضاح  .۱۱

 
 خسائر انخفاض قیمة الموجودات المالیة )١

) ومعیار ۹یتطلب قیاس خسائر انخفاض القیمة بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي (
ً في تقدیر القیمة والوقت ۳۹المحاسبة الدولي ( ) على كافة فئات الموجودات المالیة ُحكما

ت النقدیة المستقبلیة وقیم الضمانات عند تحدید خسائر انخفاض القیمة وتقدیر الزیادة للتدفقا
الجوھریة في مخاطر االئتمان. یتحكم في ھذه التقدیرات عدد من العوامل والتغیرات التي یمكن 

 أن تؤدي إلى مستویات مختلفة من المخصصات.
 

مع عدد من تي نتیجة نماذج معقدة إن احتساب خسائر االئتمان المتوقعة لدى المجموعة یأ
. تتضمن متغیرة تعتمد على بعضھا البعض معطیاتاالفتراضات األساسیة بخصوص اختیار 

 عناصر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة والتي تعتبر أحكام وتقدیرات محاسبیة ما یلي:
 

د نموذج تصنیف درجات االئتمان على مستوى المجموعة والذي من خاللھ یتم تحدی -
 "احتمالیة التعثر" لكل حالة من الحاالت.

الضوابط المستخدمة لدى المجموعة في تقییم مدى توافر زیادة جوھریة في مخاطر  -
االئتمان بحیث یمكن قیاس مخصصات الموجودات المالیة على أساس أعمار بقاء 

 خسائر االئتمان المتوقعة والتقییم الكمي.
د تقییم خسائر االئتمان المتوقعة لھا على أساس فرز الموجودات المالیة إلى شرائح عن -

 جماعي.
بما في ذلك المعادالت المختلفة واختیار  تطویر نماذج خسائر االئتمان المتوقعة -

 المعطیات.
االقتصاد الكلي والمعطیات االقتصادیة مثل:  سیناریوھاتتحدید أوجھ الترابط بین  -

و التعرض للتعثر أو الخسارة التعثر أ مستویات البطالة وقیم الضمانات وتأثیر احتمالیة
 یة للتعثر.المفض

لالستشراف المستقبلي واوزان احتمالیة وقوعھا  االقتصاد الكلي سیناریوھاتاختیار  -
 الدخال المعطیات االقتصادیة في نماذج خسائر االئتمان المتوقعة.
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- ٢٠ - 

 (تتمة) أساس اإلعداد -۲
 

 (تتمة) بیة الجوھریةج)  األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاس
 

 ) القیمة العادلة لألدوات المالیة۲
قائمة لمحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل ، وامشتقاتتقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة مثل ال

تاریخ قائمة مركز كل وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وبالقیمة العادلة في الدخل 
س القیم العادلة لألدوات المالیة بالتكلفة المطفأة كما ھو مبین في االیضاحین مالي. كما یتم قیا

 (ب).۳٤) وج(٦
 

التزام بین أطراف الدفع لتحویل القیمة العادلة ھي السعر الذي یتم من خاللھ بیع أصل مالي أو 
فتراض أن راغبة في معاملة نظامیة في السوق في تاریخ القیاس. یعتمد قیاس القیمة العادلة على ا

 لتزام تتم إما:اال تحویلصل أو األعملیة بیع 
 

 في السوق الرئیسیة بالنسبة لألصل أو االلتزام، أو -
 في السوق األكثر نفعیةً لألصل أو االلتزام في ظل غیاب السوق الرئیسیة. -
 

 یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو السوق األجدى متاحة أمام المجموعة. 
 

دلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي تستخدمھا األطراف یتم قیاس القیمة العا
في السوق حال تسعییر األصل أو االلتزام، على أفتراض أن ھذه األطراف تسعى  المشاركة

 لتحقیق أكبر منفعة اقتصادیة لھا.
 

منافع  عند قیاس القیمة العادلة ألصل غیر مالي یؤخذ في الحسبان قدرة أطراف السوق على توفیر
اقتصادیة باستخدم األصل بأفضل ما یمكن أو ببیعھ إلى طرف آخر یقوم باستخدامھ على أفضل ما 

 یمكن.
 

القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة التي یتم تداولھا في أسواق نشطة تعتمد على 
العادلة باستخدام طرق  األسعار السوقیة المتداولة أو تسعیرات الوسطاء. تقرر المجموعة القیم

 التقییم األخرى بالنسبة لجمیع األدوات المالیة األخرى.
 

تستخدم المجموعة طرق تقییم مناسبة حسب الظروف والبیانات الوافیة المتاحة لقیاس القیمة العادلة 
مع تعظیم استخدامھا للمعطیات المرصودة ذات الصلة وتقلیل استخدامھا للمعطیات غیر 

 المرصودة.  
   

بالنسبة لألدوات المالیة التي یتم قیاس قیمھا العادلة أو االفصاح عنھا في القوائم المالیة الموحدة یتم 
 ).۳٤تصنیفھا في فئات ضمن الھیكل الھرمي للقیم العادلة (انظر اإلیضاح 

 
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في القوائم المالیة الموحدة على أسس متكررة، تقرر 

لمجموعة فیما إذا جرى تناقل بین المستویات في الھیكل الھرمي من خالل إعادة تقییم التصنیف ا
(بناًء على معطیات المستوى األدنى المھم لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة من فترات 

 إعداد القوائم المالیة.
 

ت والمطلوبات وفقاً لطبیعة ھذه بغرض افصاحات القیم العادلة قررت المجموعة تصنیف الموجودا
 الموجودات والمطلوبات وما تحملھ من سمات ومخاطر ومستوى الھیكل الھرمي للقیمة العادلة.
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- ٢١ - 

 (تتمة) أساس اإلعداد -۲
 

 (تتمة) ج)  األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الجوھریة
 

 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة) ۳
الدفتریة للموجودات غیر المالیة في كل تاریخ تقریر مالي أو بشكل أكثر تكراراً تتم مراجعة القیم 

وذلك لتحدید إن كان ھناك مؤشراً یدل على وجود انخفاض في القیمة، عندئٍذ یتم تقدیر القیمة 
 القابلة لالسترداد من األصل.

 
ل أو الوحدة المحققة للنقد یتم تسجیل خسارة االنخفاض في القیمة إذا تجاوزت القیمة الدفتریة لألص

القیمة القابلة لالسترداد. القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المحققة للنقد ھي القیمة قید 
االستعمال لألصل أو الوحدة المحققة للنقد أو قیمتھا العادلة ناقصاً تكالیف البیع ــــ أیھما أكبر. وفي 

خصم التدفقات النقدیة المتوقعة مستقبالً إلى قیمھا الحالیة  سیاق تقییم القیمة قید االستعمال، یتم
باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس تقدیر السوق الحالي للقیمة الزمنیة للنقد 

یتم تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع بناًء على األسعار السوقیة والمخاطر المتعلقة باألصل. 
عدم توافر أسعار تقدیریة لموجودات  وأل عدم توافر أسعار سوقیة محددة، في حا ، أوالمحددة

 صومة.مماثلة، یتم تحدید القیمة عندئٍذ على أساس حسابات التدفقات النقدیة المستقبلیة المخ
 

عند بیع شركات تابعة، فإن الفرق بین سعر البیع وصافي الموجودات زائداً احتیاطي الصرف 
 شھرة التي لم تنخفض قیمتھا یتم إدراجھ في قائمة الدخل الموحدة.األجنبي المتراكم وال

 
فیما یتعلق بالموجودات األخرى، فإن خسائر االنخفاض في القیمة التي یتم االعتراف بھا في فترات 
سابقة یتم تقییمھا في كل تاریخ تقریر مالي لتحدید فیما إذا كانت ھناك مؤشرات تدل على أن خسائر 

لقیمة انخفضت أو لم تعد موجودة. یتم عكس قید خسائر االنخفاض في القیمة إذا كان االنخفاض في ا
 التقدیرات المستخدمة لتحدید القیمة القابلة لالسترداد. ھناك تغیراً في

 
یتم عكس قید خسارة االنخفاض في القیمة فقط بالمقدار الذي ال یسمح بتجاوز القیمة الدفتریة لألصل 

التي كان لیتم تحدیدھا بعد طرح االستھالك أو االطفاء فیما لو لم یتم تسجیل عن القیمة الدفتریة 
 خسارة انخفاض في القیمة.

 
 ) تحدید السیطرة على صنادیق االستثمار٤

تقوم المجموعة بدور مدیر الصندوق لعدد من صنادیق االستثمار. یرتكز تحدید سیطرة المجموعة 
م إجمالي المنافع االقتصادیة للمجموعة في الصندوق (التي على صندوق استثمار في العادة على تقیی

 تتكون من أي حصص مسجلة وأتعاب إدارة متوقعة) وحق المستثمرین في استبعاد مدیر الصندوق.
ونتیجة لذلك، استنتجت المجموعة بأنھا تعمل كوكیل عن المستثمرین في جمیع الحاالت وبالتالي 

 فإنھا لم تقم بتوحید ھذه الصنادیق.
 

 ) مخصصات االلتزامات والرسوم٥
تتلقى المجموعة مطالبات قانونیة ضمن دورة أعمالھا االعتیادیة، وتتولى اإلدارة تقدیر مدى 
المخاطر التي قد تنتج عن مثل ھذه المطالبات. وتقوم اإلدارة بعمل المخصصات التي تتالئم مع 

في القوائم المالیة  -حسب المالئم  -الخسائر المحتملة. یتم تسجیل المطالبات أو االفصاح عنھا 
 الغ المطلوبة لتسویة المطالبات.الموحدة بناًء على أفضل تقدیر للمب
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- ٢٢ - 

 (تتمة) أساس اإلعداد -۲
 

  (تتمة) ج)  األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الجوھریة
 مبدأ االستمراریة) ٦

الستمرار في العمل على أساس مبدأ قامت إدارة المجموعة بتقدیر مدى قدرة المجموعة على ا
االستمراریة وأنھا على ثقة بأن المجموعة والبنك لدیھما الموارد الالزمة لالستمرار في العمل في 
المستقبل المنظور. إضافةً لذلك، إن إدارة المجموعة لیست على علم بأي حالة من عدم الیقین والتي 

المجموعة على االستمرار. وعلیھ، فقد تم االستمرار  بدورھا یمكن أن تثیر شكوكاً جوھریة حول قدرة
  في إعداد القوائم المالیة الموحدة على أساس مبدأ االستمراریة.

 ) التزام تعویضات الموظفین۷
ً لنظام العمل في  تقوم المجموعة بإدارة خطة تعویضات نھایة الخدمة للموظفین ("الخطة") طبقا

) "تعویضات ۱۹یر التزامات الخطة طبقاً لمعیار المحاسبة الدولي (المملكة العربیة السعودیة. یتم تقد
الموظفین" من قبل خبیر اكتواري بناًء على افتراضات متعددة. وقد تم االفصاح عن االفتراضات 

حول ھذه القوائم  )۲۸الرئیسیة المستخدمة في تقدیر التزامات الخطة في نھایة السنة في اإلیضاح (
 .المالیة الموحدة

 
  ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  -٣

  فیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة في إعداد القوائم المالیة الموحدة.
 أ) التغیرات في السیاسات المحاسبیة

السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد  تتفق
لتطبیق المعاییر م باستنثاء ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱السنویة الموحدة للسنة المنتھیة في القوائم المالیة 

 لزكاة وضریبة الدخل كما ھو موضح أدناه.لمعالجة المحاسبیة لفي ا اتوالتغیرالجدیدة والتعدیالت 
 

 تطبیق المعاییر الجدیدة
المعالجة المحاسبیة على  وتعدیالً  جدید ةمحاسب معیارم، تبنت المجموعة ۲۰۱۹ینایر  ۱من  اعتباراً 

 فیما یلي توضیحاً لتأثیر تطبیق ھذه المعاییر: .للزكاة وضریبة
 
 ) "عقود اإلیجار"۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي ( )۱

) "عقود اإلیجار" لیحل محل التوجیھات الحالیة ۱٦قامت المجموعة بتبني المعیار الدولي للتقریر المالي (
) الصادر عن ٤) "عقود اإلیجار"، والتفسیر (۱۷لك معیار المحاسبة الدولي (حول عقود اإلیجار بما في ذ

لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي بخصوص "تحدید فیما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار"، 
حوافز"، ال -لجنة الدائمة لتفسیر المعاییر بخصوص "عقود اإلیجار التشغیلي ) الصادر من ال۱٥تفسیر (وال
لجنة الدائمة لتفسیر المعاییر بخصوص "تقییم جوھر المعامالت التي تنطوي ) الصادر من ال۲۷تفسیر (وال

 على شكل قانوني لعقد إیجار".
 

للفترات السنویة التي تبدأ في م لیدخل حیز التنفیذ ۲۰۱٦) في ینایر ۱٦صدر المعیار الدولي للتقریر المالي (
) مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واالفصاح عن ۱٦یحدد المعیار (التاریخ.  م أو بعد ذلك۲۰۱۹ینایر  ۱

عقود اإلیجار ویتطلب من المستأجرین احتساب جمیع عقود اإلیجار بموجب نموذج مفرد في قائمة المركز 
). یتضمن المعیار ۱۷المالي مشابھ الحتساب عقود اإلیجار التمویلي بموجب معیار المحاسبة الدولي (

عقد إیجار موجودات "منخفضة القیمة" (مثل أجھزة الكمبیوتر الشخصیة)  –راف بإعفاءین للمستأجرین اعت
 شھراً أو أقل).  ۱۲وعقد إیجار قصیر األجل (مثل عقود إیجار لمدة 

 
في تاریخ بدء عقد اإلیجار، سیقوم المستأجر بتسجیل التزام دفعات عقد اإلیجار (مثل التزام اإلیجار)، ویمثل 

ً من ال حق في االستعمال األصل األساسي خالل مدة اإلیجار (مثل حق استعمال األصل). سیكون مطلوبا
المستأجرین أن یعترفوا بشكل مستقل بمصروف الفائدة على التزام عقد اإلیجار وبمصروف االستھالك فیما 

 یخص حق استعمال األصل.
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 (تتمة) ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة      -٣
 

 (تتمة) غیرات في السیاسات المحاسبیةأ) الت
 
 (تتمة) ) "عقود اإلیجار"۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي () ۱
 

یجب على المستأجرین إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار عند وقوع أحداث معینة (مثل التغیر في مدة عقد 
أو معدل مستخدم لتحدید قیمة ھذه  اإلیجار أو التغیر في دفعات اإلیجار المستقبلیة نتیجة التغیر في مؤشر

الدفعات). یقوم المستأجر في العموم باالعتراف بمبلغ إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار كتعدیل في حق 
 .استعمال األصل

 
) كما ھي دون تغییر یذكر عن المحاسبة ۱٦تظل محاسبة المؤجر بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي (

). یستمر المؤجرون في تصنیف جمیع عقود اإلیجار باستخدام نفس ۱۷لدولي (بموجب معیار المحاسبة ا
) ویجب التمییز بین نوعین من عقود اإلیجار: اإلیجار ۱۷مبدأ التصنیف في معیار المحاسبة الدولي (

 التشغیلي واإلیجار التمویلي.
 

). وبھذه ۱٦ر المالي (قررت المجموعة تطبیق طریقة األثر الرجعي في تطبیق المعیار الدولي للتقری
الطریقة المعدلة، ال یتم تعدیل األرقام القابلة للمقارنة عن الفترات السابقة وتدخل جمیع التعدیالت حیز 

ً إدراج حق استعمال ۲۰۱۹ینایر  ۱المفعول اعتباراً من  م. عند التطبیق األولي، قررت المجموعة أیضا
ً أو المستحقة الدفع لحق  الموجودات في مقابل التزامات اإلیجار مع تعدیل اإلیجارات المدفوعة مسبقا

م. لقد اختارت ۲۰۱۹ینایر  ۱استعمال األصل. وھذا بالتالي لم ینتج عنھ أي تأثیر على حقوق الملكیة كما في 
ً كعقود إیجار بموجب معیار المحاسبة الدولي  المجموعة تطبیق المعیار على العقود التي تم تحدیدھا سابقا

) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة. وبالتالي لم تقم المجموعة بتطبیق المعیار على ٤یر () والتفس۱۷(
) ۱۷العقود التي لم یتم تحدیدھا سابقاً على أنھا ترتیب یحتوي عقد إیجار بموجب معیار المحاسبة الدولي (

 ) الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر الدولیة.٤والتفسیر (
 

موعة استخدام االستثناءات المقترحة في المعیار على عقود اإلیجار التي بموجبھا تنتھي مدة لقد اختارت المج
شھراً اعتباراً من تاریخ التطبیق األولي، وعلى عقود اإلیجار التي یكون فیھا األصل  ۱۲اإلیجار خالل 

البیع ومكائن عد األساسي منخفض القیمة. لدى المجموعة عقود إیجار لبعض المعدات (مثل: أجھزة نقاط 
ً استخدام المضاعفات العملیة التالیة  األوراق النقدیة) تعتبر منخفضة القیمة. كما اختارت المجموعة أیضا

 طریقة األثر الرجعي المعدلة:المتوافرة بموجب 
 
 عقود إیجار بمدة قصیرة متبقیة •
 معدالت الخصم •

 م:۲۰۱۹ینایر  ۱ي كما ف(النقص)  /التأثیر على قائمة المركز المالي الزیادة 
 
 
 

بآالف الریاالت 
 السعودیة 

 
  الموجودات

 ٤۷۰٫٥٦۳  ممتلكات ومعدات، صافي (حق استعمال الموجودات)
 )٤۳٫۹۳٤( موجودات أخرى (إیجار مدفوع القیمة مقدماً)

  ٤۲٦٫٦۲۹ 
  المطلوبات

 ٤۲٦٫٦۲۹  التزامات أخرى (التزامات إیجار)
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 (تتمة) سات المحاسبیةملخص ألھم السیا      -٣
 

 (تتمة) أ) التغیرات في السیاسات المحاسبیة
 
 (تتمة) ) "عقود اإلیجار"۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي () ۱

)، سیتراجع الربح التشغیلي للمجموعة في السنوات األولیة ۱٦نتیجة تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (
مولة الخاصة، إال أن الربح سیتحسن في السنوات الالحقة حیث أن نتیجة التخصیص المبكر لمصروفات الع

مصروفات العمولة الخاصة تتقلص نتیجة انخفاض التزام عقود اإلیجار. یكون ھذا نتیجة التغیر في المحاسبة 
 ).۱۷عن مصروفات عقود اإلیجار التي تم تصنیفھا كعقود إیجار تشغیلي بموجب معیار المحاسبة الدولي (

 
ً من المجموعة عرض ۱٦افصاحات االنتقال للعمل بالمعیار الدولي للتقریر المالي ( كما أن ) تتطلب أیضا

م مع التزام اإلیجار ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱التسویة اللتزامات اإلیجار خارج قائمة المركز المالي كما في 
م على النحو ۲۰۱۹ایر ین ۱) في تاریخ التطبیق األولي كما في ۱٦بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي (

 التالي:
 

 االعتراف بالتزامات اإلیجار
 م۲۰۱۹  

بآالف الریاالت (
 السعودیة)

 ٤٤۷٫۹۷۰  م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱التزامات اإلیجار التشغیلي المفصح عنھا كما في 
 ٦٦٫۷٤۸  تأثیر خیارات انھاء عقد اإلیجار والرفع التدریجي لإلیجار غیر المدرج سابقاً 

  ٥۱٤٫۷۱۸  م ـ معدلة۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱یجار التشغیلي المفصح عنھا كما في التزامات اإل
 )٦۸٫۷۲۰( الخصم باستخدام معدالت االقتراض المتزایدة للمستأجر كما في تاریخ التطبیق األولي

 )۱٫۰٦٥( عقود اإلیجار قصیرة األجل المدرجة كمصروف على أساس القسط الثابت
 )۱۸٫۳۰٤( المدرجة كمصروف على أساس القسط الثابتعقود اإلیجار المنخفضة القیمة 
 ٤۲٦٫٦۲۹  م۲۰۱۹ینایر  ۱التزام العقود المدرجة كما في 

 
 ) الزكاة وضریبة الدخل۲
 

 التغیر في المحاسبة على الزكاة وضریبة الدخلأ) 
 

نتیجة  م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  للسنة، لقد تغیر أساس اإلعداد "أ") أعاله ۲في اإلیضاح (كما ورد 
، كان یتم إدراج سابقاً م. ۲۰۱۹یولیو  ۱۷في تاریخ  العربي السعودي إصدار تعلیمات جدیدة من مؤسسة النقد

الزكاة وضریبة الدخل في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة بناًء على تعمیم مؤسسة النقد رقم 
 ۱۷ة عن مؤسسة النقد بتاریخ م. بناًء على آخر تعلیمات صادر۲۰۱۷ابریل  ۱۱تاریخ  ۳۸۱۰۰۰۰۷٤٥۱۹

م، یجب إدراج الزكاة وضریبة الدخل في قائمة الدخل. لقد قامت المجموعة باحتساب ھذا التغیر ۲۰۱۹یولیو 
والتأثیرات جراء ھذا "أ"  ۲(انظر اإلیضاح رجعي في سیاق المحاسبة على الزكاة وضریبة الدخل بأثر 

 ).حول القوائم المالیة الموحدة )"ب")۲"أ" (۳(التغیر المفصح عنھ في اإلیضاح 
 

 ب) تأثیر التغیر في المحاسبة بشأن الزكاة وضریبة الدخل
وقائمة الموحدة لدى التغیر في المعالجة المحاسبیة للزكاة وضریبة الدخل التأثیر التالي على بنود قائمة الدخل 

دیسمبر  ۳۱ة المنتھیة في للسنالموحدة  وقائمة التغیرات في حقوق المساھمینالموحدة الدخل الشامل 
للسنة المنتھیة الموحدة وقائمة التدفقات النقدیة الموحدة م، لیس للتغییر تأثیر على قائمة المركز المالي ۲۰۱۹

 م.۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱في 
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 (تتمة) ألھم السیاسات المحاسبیةملخص       -٣
 
 (تتمة) ) الزكاة وضریبة الدخل۲
 

 (تتمة) أن الزكاة وضریبة الدخلب) تأثیر التغیر في المحاسبة بش
 

 م:۲۰۱۸سبتمبر  ۳۰المنتھیة في للسنة كما في و
 

 
 ) الضریبة المؤجلة۳
 

إن الت��أثیر الم��الي ج��راء تطبی��ق السیاس��ة المحاس��بیة للض��ریبة المؤجل��ة ل��یس جوھری��اً بالنس��بة للق��وائم المالی��ة 
"السیاس�ات ) ۸متطلب�ات معی�ار المحاس�بة ال�دولي ( الموحدة، وبالتالي لم یتم تعدیل مبالغ الفترة السابقة. بموجب

م ل��م ی��تم ۲۰۱۸ین��ایر  ۱المحاس��بیة والتغی��رات ف��ي التق��دیرات واألخط��اء المحاس��بة"، ف��إن األرص��دة كم��ا ف��ي 
كتغی��ر ف��ي السیاس��ة المحاس��بیة مم��ا أدى إل��ى ع��دم تع��دیل المب��الغ الموح��دة عرض��ھا ف��ي قائم��ة المرك��ز الم��الي 

 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المتعلقة بالسنة المنتھیة في 

 القائمة المالیة المتأثرة الحساب

سنة للقبل التعدیل 
 ۳۱المنتھیة في 

 تأثیر التعدیل م۲۰۱۸دیسمبر 

كما ھو معدل كما 
المنتھیة وللسنة في 
دیسمبر  ۳۱في 

 م۲۰۱۸
 بآالف الریاالت   

 السعودیة
 

الریاالت بآالف 
 السعودیة

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 )٦۲۲٫۰۳۱( )٦۲۲٫۰۳۱( ـــ      قائمة الدخل الموحدة الزكاة وضریبة الدخل
 ۳۷۸٫۲۷٦  )٦۲۲٫۰۳۱( ۱٫۰۰۰٫۳۰۷  قائمة الدخل الموحدة للسنةصافي الدخل 

ربحیة السھم للفترة (باللایر 
 السعودي للسھم)

 
 ۰٫٥۰  )۰٫۸۳( ۱٫۳۳  قائمة الدخل الموحدة

الزكاة للسنة الحالیة (األرباح 
 ـــ      ٦۱٫۷٤٦  )٦۱٫۷٤٦( قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المبقاة)

الزكاة للسنوات السابقة 
 ـــ      ٥٥۱٫٤۹۸  )٥٥۱٫٤۹۸( قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة (األرباح المبقاة)

ضریبة الدخل للسنة الحالیة 
 ـــ      ۸٫٦۳۳  )۸٫٦۳۳( قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة ح المبقاة)(األربا

حصة في الزكاة لشركة زمیلة 
 ـــ      ۱٥٤  )۱٥٤( قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة (أرباح مبقاة)

قائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة  للسنةإجمالي الدخل الشامل 
 ۳۹٦٫۹۸۰  )٦۲۲٫۰۳۱( ۱٫۰۱۹٫۰۱۱  كیة الموحدةالتغیرات في حقوق المل
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 (تتمة) ألھم السیاسات المحاسبیةملخص       -٣
 

 احملاسبة بتاريخ املتاجرةب) 
املالية  املوجوداتبشراء وبيع املتعلقة كافة العمليات االعتيادية وإلغاء االعرتاف ب االعرتافيتم 

تصبح فيه اجملموعة طرفًا يف أحكام تعاقدية ألداة مالية. إن أي التاريخ الذي  املتاجرة،بتاريخ 
تسليم  املالية هي العمليات اليت تتطلب املوجوداتتيادية املتعلقة بشراء وبيع العمليات االع

 يف السوق. األعراف السائدةزمنية اليت تنص عليها األنظمة أو الفرتة الخالل  املوجودات
 

 ج) املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 

 ) تصنيف املوجودات املالية١
 

من خالل  املوجودات املالية كمقاسة ابلتكلفة املطفأة وابلقيمة العادلة عند االعرتاف األويل، يتم تصنيف
 الربح أو اخلسارة.من خالل وابلقيمة العادلة  الدخل الشامل اآلخر

 
 وجودات املالية ابلتكلفة املطفأةامل

غري حمددة ابلقيمة  وهي املالية ابلتكلفة املطفأة يف حال استيفاء الشرطني التالينياملوجودات تقوم اجملموعة بقياس 
 :العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

 
 االحتفاظ ابألصل املايل ضمن منوذج عمل هبدف حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية. •
مدفوعات ألصل املبلغ ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل املايل تدفقات نقدية يف تواريخ حمددة تعترب فقط  •

 . القائمعلى أصل املبلغ عمولة خاصة أو 
 

 يف حال مل يستويف األصل املايل كال الشرطني فيتم قياسه إذا ابلقيمة العادلة.
 

على أساس املعدل الفّعال ألدوات الدين املقاسة الحقًا ابلتكلفة املطفأة. تدرج إيرادات العمولة يف يدرج الدخل 
 قائمة الدخل املوحدة.

 
 خنفاض القيمة.ختضع أدوات الدين املقاسة ابلتكلفة املطفأة ال
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 (تتمة) ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -٣
 

 (تتمة) ج) املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 

 (تتمة) ) تصنيف املوجودات املالية١
 

 ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراملوجودات املالية ابلقيمة الع
وهي غري حمددة  مل اآلخر حال استيفاء الشرطني التالينياس ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشاأدوات الدين: تق

 :ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
 

املوجودات  االحتفاظ ابألصل املايل ضمن منوذج عمل هبدف حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع •
 .املالية

فقط مدفوعات ألصل املبلغ ددة تعترب ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل املايل تدفقات نقدية يف تواريخ حم •
 .على أصل املبلغ القائمعمولة خاصة أو 

 
ميكن ، ملتاجرةلغرض اغري احملتفظ به االعرتاف األويل ابالستثمار يف حقوق امللكية عند  أدوات حقوق امللكية:

اآلخر. لة يف الدخل الشامل عرض التغريات الالحقة يف القيمة العادأن ت غري قابل لإللغاءالقيام ابختيار للمجموعة 
 على حدة.استثمار كل على أساس   االختيارهذا يتم 

 
إن االســتثمارات يف أدوات الــدين ابلقيمــة العادلــة مــن خــالل الــدخل الشــامل اآلخــر تُقــاس بدايــًة ابلقيمــة العادلــة زائــداً 

جتــة عــن التغــريات يف القيمــة العادلــة تكــاليف املعــامالت. يــتم قياســها الحقــاً ابلقيمــة العادلــة ابملكاســب واخلســائر النا
. يــتم إدراج دخـل العمولـة اخلاصــة يف قائمـة الــدخل املوحـدة عنـد البيـع ويـتم تـدويرها املدرجـة يف الـدخل الشـامل اآلخــر

 ومكاسب وخسائر صرف العملة األجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.
 

ة من خالل الدخل الشامل اآلخر بداية ابلقيمـة العادلـة يتم قياس االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية ابلقيمة العادل
زائداً تكاليف املعامالت. الحقاً، تقاس تلك االستثمارات ابلقيمة العادلة ابملكاسب واخلسائر الناجتة عن التغريات يف 

ـــداً إعـــ ـــة املدرجـــة يف الـــدخل الشـــامل اآلخـــر واملرتاكمـــة يف االحتياطيـــات األخـــرى. ال يـــتم أب ادة تصـــنيف القيمـــة العادل
املكاسـب واخلســائر مــن أدوات حقــوق امللكيـة هــذه يف قائمــة الــدخل املوحـدة وال يــتم إدراج أي اخنفــاض يف القيمــة يف 
قائمـــة الـــدخل املوحـــدة. االســـتثمارات يف أدوات حقـــوق امللكيـــة غـــري املتداولـــة تُقـــاس ابلقيمـــة العادلـــة. لـــن يـــتم إعـــادة 

 ئمة الدخل املوحدة عند بيع االستثمارات.تصنيف املكاسب واخلسائر املرتاكمة يف قا
 

عنــد االعــرتاف األويل حتــدد اجملموعــة مجيــع االســتثمارات يف أدوات حقــوق امللكيــة الــيت ليســت مصــنفة ابلقيمــة العادلــة 
 من خالل الربح أو اخلسارة كمصنفة ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
ارات يف أدوات حقوق امللكية تـدرج يف قائمـة الـدخل املوحـدة عنـد نشـوء احلـق إن توزيعات األرابح على هذه االستثم

للمجموعــة يف اســتالم توزيعــات األرابح، إال إذا كانــت توزيعــات األرابح متثــل بشــكل واضــح اســرتداد جــزء مــن تكلفــة 
 االستثمار.

 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٢٨ - 

 (تتمة) ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -٣
 

 (تتمة) ابت املاليةج) املوجودات املالية واملطلو 
 

 (تتمة) ) تصنيف املوجودات املالية١
 

 قائة الدخلاألصل املايل ابلقيمة العادلة من خالل 
(على سبيل قائمة الدخل تصنف كافة املوجودات املالية األخرى على أ�ا مقاسة ابلقيمة العادلة من خالل 

مصنفة إما ابلتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة غري الاملثال: أسهم امللكية احملتفظ هبا للمتاجرة وسندات الدين 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر).

 
إضافًة لذلك، وعند االعرتاف األويل، قد حتدد اجملموعة بصورة غري قابلة إللغاء تصنيف أصل مايل يفي 

ر أو القيمة العادلة ابملتطلبات ليتم قياسه ابلتكلفة املطفأة أو ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ
إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية عدم التوافق احملاسيب الذي قد قائمة الدخل من خالل 

 ينشأ.
 

ال يتم إعادة تصنيف املوجودات املالية الحقاً لالعرتاف األويل هبا، ابستثناء يف الفرتة اليت تلي تغيري اجملموعة 
 جودات املالية.لنموذج أعماهلا إلدارة املو 

 
يتم قياس املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة ابلقيمة العادلة يف �اية كل فرتة تقرير 

 مايل، مع أي ربح أو خسارة �جتة عن القياس املدرج يف قائمة الدخل املوحدة.
 

ارة يتم تضمينها يف قائمة الربح أو اخلسعمولة الدخل على أدوات الدين املصنفة ابلقيمة العادلة من خالل 
 املوحدة.الدخل 

 
الدخل من توزيعات األرابح على هذه االستثمارات يف أدوات حقوق امللكية املصنفة ابلقيمة العادلة من 

يُدرج يف قائمة الدخل األولية املوجزة املوحدة عند نشوء احلق للمجموعة يف استالم قائمة الدخل خالل 
 ح، وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.توزيعات األراب

 
 قائمة الدخل (تتمة)األصل املايل ابلقيمة العادلة من خالل 

 تقييم منوذج األعمال) أ
تقوم اجملموعة بعمل تقييم للهدف من منوذج األعمال الذي يكون األصل حمتفظًا مبوجبه على مستوى 

علومات اليت يتم تقدميها إىل اإلدارة. تتضمن احملفظة ألن هذا يعكس الطريقة اليت يدار هبا العمل وامل
 املعلومات ما يلي:

 
العمل على ضوء السياسات واألهداف املبينة للمحفظة. وبشكل حمدد، إذا ما كانت اسرتاتيجية اإلدارة  -

تركز على حتقيق إيرادات العمولة اخلاصة التعاقدية أو االحتفاظ مبعدل عمولة خاصة حمدد أو يكون هناك 
ني مدة املوجودات املالية ومدة املطلوابت املالية اليت متول تلك املوجودات أو حتقق التدفقات النقدية توافق ب

 من خالل بيع املوجودات.



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٢٩ - 

 (تتمة) ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -٣
 

 (تتمة) ج) املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 

 (تتمة) ) تصنيف املوجودات املالية١
 
 (تتمة) م منوذج األعمالتقيي) أ
 

 كيفية تقييم أداء احملفظة وإرسال تقارير بشأ�ا إىل إدارة اجملموعة. -
املخاطر اليت تؤثر على أداء منوذج األعمال (واملوجودات املالية احملتفظ هبا ضمن منوذج األعمال) وكيفية  -

 إدارة املخاطر.
يمة العادل للموجودات اليت متت إدارهتا أو كيفية تعويض املدراء، أي إذا ما استند التعويض على الق -

 التدفقات النقدية التعاقدية اليت مت حتصيلها، و
تكرار وكمية وتوقيت املبيعات يف الفرتات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة املبيعات  -

ًا من التقييم الشامل املستقبلية. إال أن املعلومات حول أنشطة املبيعات ال تعترب منفصلة، ولكن تعترب جزء
 عن كيفية حتقيق اجملموعة هلدفها يف إدارة املوجودات املالية وكيفية حتقيق التدفقات النقدية.

 
يستند تقييم منوذج األعمال على السيناريوهات املتوقعة بصورة معقولة دون األخذ يف االعتبار سيناريوهات 

النقدية بعد االعرتاف األويل بطريقة خمتلفة عن  "األسوأ" أو "حتت ضغط العمل". إذا حتققت التدفقات
التوقعات األصلية للمجموعة، فإن اجملموعة تغري تصنيف املوجودات املالية املتبقية احملتفظ هبا يف منوذج 

 .األعمال
 

ة يتم قياس املوجودات املالية احملتفظ هبا للمتاجرة واليت يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة ابلقيم
أل�ا ليست حمتفظ هبا لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال حمتفظ هبا قائمة الدخل العادلة من خالل 

 لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.
 

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل املبلغ أو عمولة خاصة ) ب
 فوعات أصل املبلغ أو العمولة على أصل املبلغ")على أصل املبلغ ("ضوابط مد

لغرض القيام هبذا التقييم، فإن "أصل املبلغ" هو القيمة العادلة لألصل املايل عند االعرتاف األويل. "العمولة 
اخلاصة" هي مثن القيمة املالية للوقت، واالئتمان وخماطر االقراض األساسية األخرى املرتبطة أبصل املبلغ 

الل فرتة معينة وتكاليف االقراض األساسية األخرى (مثل خماطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، القائم خ
 إضافة هلامش الربح.

 
عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل املبلغ أو عمولة خاصة 

التعاقدية لألداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان ألصل املبلغ، فإن اجملموعة أتخذ يف اعتبارها األحكام 
األصل املايل يتضمن شروطًا تعاقدية ميكنها تغيري توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه 

 بذلك لن يستويف هذا الشرط. عند القيام ابلتقييم، أتخذ اجملموعة يف اعتبارها ما يلي:



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٣٠ - 

 (تتمة) بيةملخص ألهم السياسات احملاس      -٣
 

 (تتمة) ج) املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 

 (تتمة) ) تصنيف املوجودات املالية١
 

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل املبلغ أو عمولة خاصة ) ب
 تمة)(ت على أصل املبلغ ("ضوابط مدفوعات أصل املبلغ أو العمولة على أصل املبلغ")

 
 األحداث احملتملة اليت قد تؤدي لتغيري مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية، -
 مزا� الرفع، -
 مبالغ مدفوعة مقدماً وشروط متديد، -
الشروط اليت تقيد مطالبات اجملموعة يف التدفقات النقدية من أصل حمدد (أي ترتيبات أصل دون  -

 حق الرجوع)،
 الية للوقت، أي التعديل الدوري ملعدالت العمولة اخلاصة.املزا� اليت تؤدي لتعديل مثن القيمة امل -
 

 التحديد ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
قائمة الربح عند االعرتاف األويل، تقوم اجملموعة بتحديد بعض املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من خالل 

 التوافق احملاسيب الذي قد ينشأ.إذا كان هذا التحديد يستبعد أو يقلل بصورة جوهرية عدم 
 

 تصنيف املطلوابت املالية) ٢
تصنف اجملموعة مطلوابهتا املالية، ابستثناء الضما�ت املالية والتزامات القروض على أ�ا مقاسة ابلتكلفة 
املطفأة. حتتسب التكلفة املطفأة ابألخذ يف االعتبار أي خصم أو عالوة على إصدار األموال والتكاليف 

  تعترب جزًء ال يتجزأ من معدل العائد الفّعال.اليت
 

يتم إدراج مجيع ودائع السوق املالية، وودائع العمالء، وقروض األجل، والديون املعززة، وأدوات الدين 
 األخرى املصدرة بدايًة ابلقيمة العادلة �قصاً تكاليف املعاملة.

 
إال إذا كان مطلواًب قياسها ابلقيمة العادلة من خالل  يتم قياس املطلوابت املالية الحقًا ابلتكلفة املطفأة،

أو أن اجملموعة اختارت قياس االلتزام ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة وفقاً قائمة الدخل 
 ).٩ملعيار (املتطلبات 

 
قيمة العادلة، ابستخدام خيار القائمة الدخل ابلنسبة للمطلوابت املالية املصنفة ابلقيمة العادلة من خالل 

إن وجدت، بعد االدراج األويل ملثل هذه املطلوابت، فإنه يتم عرض التغريات يف القيمة العادلة املتعلقة 
ابلتغريات يف خماطر االئتمان بصورة منفصلة يف الدخل الشامل اآلخر، بينما يتم عرض مجيع التغريات 

 األخرى يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل املوحدة.
 
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٣١ - 

 (تتمة) ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -٣
 

 (تتمة) ج) املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 

 (تتمة) تصنيف املطلوابت املالية) ٢
 

ال يتم إعادة تدوير املبالغ يف الدخل الشامل اآلخر املتعلقة ابالئتمان إىل قائمة الدخل املوحدة حىت يف حال 
 م وحتصيل املبالغ.مت إلغاء االعرتاف اباللتزا

 
قائمة قياسها ابلقيمة العادلة من خالل اجملموعة يتم إدراج الضما�ت املالية والتزامات القروض اليت ختتار 

 قائمة الدخل املوحدة.تتعرض قيمها العادلة لالرتفاع واالخنفاض يف الدخل 
 

 التحديد ابلقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة
يف أي من احلالتني قائمة الدخل بعض املطلوابت املالية ابلقيمة العادلة من خالل قد حتدد اجملموعة 

 التاليتني:
 
 تدار املطلوابت ويتم تقييمها والتصريح عنها داخلياً على أساس القيمة العادلة، أو -
 يلغي التحديد أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق احملاسيب الذي قد ينشأ. -
 

 إلغاء االعرتاف) ٣
 
 ملوجودات املاليةا

تقوم اجملموعة إبلغاء االعرتاف أبصل مايل عند انتهاء احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل املايل 
أو حتويل احلقوق يف استالم التدفقات النقدية التعاقدية يف معاملة يتم مبوجبها انتقال كافة املخاطر واملنافع 

تقوم فيها اجملموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة خماطر ومنافع األصل وال اخلاصة مبلكية أصل مايل أو اليت ال 
 حتتفظ ابلسيطرة على األصل املايل.

 
عند إلغاء االعرتاف أبصل مايل، فإن الفرق بني القيمة الدفرتية لألصل (أو القيمة الدفرتية املخصصة جلزء 

يف ذلك أي أصل جديد مت اقتناؤه �قصاً أي ) الثمن املستلم (مبا ١من أصل مت استبعاده) وجمموع كل من (
) أي مكسب أو خسارة مرتاكمة مت إدراجها يف الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراجه يف ٢التزام جديد) و(

الربح أو اخلسارة. ال يتم إدراج أي مكسب / خسارة مرتاكمة مسجلة يف الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق 
لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر يف الربح أو اخلسارة عند ابستثمارات أوراق مالية حمددة اب

إلغاء االعرتاف بتلك األوراق املالية. يتم إدراج أي فائدة على املوجودات املالية احملولة املؤهلة لالستبعاد 
 واليت مت تكوينها أو االحتفاظ هبا من قبل اجملموعة كأصل أو التزام مستقل.

 
وجودات لطرف اثلث مبعدل إمجايل متزامن ملقايضة العائد ملوجودات حمولة، يتم احتساب عندما يتم بيع م

املعاملة كمعاملة متويل مضمونة مماثلة ملعامالت البيع وإعادة الشراء، حيث أن اجملموعة حتتفظ جوهر�ً 
 بكافة خماطر ومنافع ملكية مثل هذه املوجودات.



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٣٢ - 

 (تتمة) ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -٣
 

 (تتمة) ج) املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 

 (تتمة) إلغاء االعرتاف) ٣
 

 (تتمة) املوجودات املالية
جوهرً� بكافة خماطر ومنافع ملكية األصل وال حتوهلا فيما يتعلق ابملعامالت اليت ال حتتفظ فيها اجملموعة 

ستمر يف إدراج األصل يف حدود استمراريتها فيه املايل وحتتفظ ابلسيطرة على األصل، فإن اجملموعة ت
 وحبسب تعرضها للتغريات يف قيمة األصل احملول.

 
يف بعض املعامالت، حتتفظ اجملموعة ابلتزام خلدمة املوجودات املالية احملولة مقابل أتعاب. يتم الغاء االعرتاف 

أصل ما او التزام ما مقابل عقد  عرتافااليري الغاء االعرتاف. ويتم ابألصل املايل احملول يف حال حقق معا
كافية (االلتزام) لتنفيذ خدمة يف حال كانت أتعاب عقد اخلدمة أكثر من كافية (األصل) أو أقل من  

 اخلدمة.
 

 املطلوابت املالية 
 تقوم اجملموعة إبلغاء االعرتاف ابلتزام مايل عند سداد االلتزام التعاقدية أو الغاؤها او انتهاؤها. 

 
 عديالت على املوجودات املالية واملطلوابت املاليةت) ٤
 

 املوجودات املالية 
إذا مت تعديل أحكام األصل املايل، تقوم اجملموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعدل خمتلفة 

دفقات النقدية إذا كانت التدفقات النقدية خمتلفة بصورة جوهرية، فإن احلقوق التعاقدية للت بصورة جوهرية.
من األصل املايل األصلي تعترب منتهية الصالحية. ويف هذه احلالة يتم إلغاء قيد األصل املايل األصلي مع 

 الفرق املسجل كإلغاء االعرتاف ابملكسب او اخلسارة ويتم االعرتاف ابألصل املايل اجلديد ابلقيمة العادلة.
 

ل املدرج ابلتكلفة املطفأة ال ختتلف جوهر�ً، فإن التعديل ال وفيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل املعد
يؤدي إىل إلغاء قيد األصل املايل. ويف هذه احلالة تقوم اجملموعة إبعادة احتساب إمجايل القيمة الدفرتية 
لألصل املايل واالعرتاف ابملبلغ الناتج عن تعديل إمجايل القيمة الدفرتية كتعديل للمكسب أو اخلسارة يف 
الربح أو اخلسارة. إذا مت تنفيذ هذا التعديل بسبب الصعوابت املالية للمقرتض فإنه يتم عرض املكسب أو 

 اخلسارة معاً إىل جانب خسائر اخنفاض القيمة. ويف حاالت أخرى يتم عرضها كإيرادات عمولة خاصة.
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- ٣٣ - 

 (تتمة) ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -٣
 

 (تتمة) طلوابت املاليةج) املوجودات املالية وامل
 

 (تتمة) تعديالت على املوجودات املالية واملطلوابت املالية) ٤
 

 املطلوابت املالية
تقوم اجملموعة ابستبعاد االلتزام املايل عندما يتم تعديل أحكام االلتزام وعندما تكون التدفقات النقدية 

يل االلتزام املايل اجلديد بناًء على األحكام املعدلة لاللتزام املعدل خمتلفة جوهر�ً. ويف هذه احلالة، يتم تسج
حكام وااللتزام املايل اجلديد وفق األ ابلقيمة العادلة. يتم ادراج الفرق بني القيمة الدفرتية لاللتزام املايل املنتهي

 املعدلة يف قائمة الربح أو اخلسارة.
 

 االخنفاض يف القيمة ) ٥
سائر االئتمان املتوقعة من األدوات املالية التالية غري املقاسة ابلقيمة تقوم اجملموعة إبدراج املخصصات خل

 :قائمة الدخلالعادلة من خالل 
 املوجودات املالية اليت هي أدوات دين، -
 ذمم مدينة لعقود اإلجيار / اإلجارة، -
 عقود الضما�ت املالية الصادرة، و -
 التزامات القروض الصادرة. -
 

 ض يف القيمة على االستثمارات يف األسهم.ال يتم إدراج خسارة االخنفا
 

تقوم اجملموعة بقياس خمصصات اخلسارة مببلغ يساوي خسارة االئتمان املتوقعة على أساس العمر الزمين 
 شهراً: ١٢ابستثناء ما يلي واليت يتم قياسها خبسارة ائتمان متوقعة على مدى 

 
أ�ا ذات خماطر متدنية يف اتريخ التقرير استثمارات أبوراق مالية كأدوات دين يتم حتديدها على  -

  املايل، و
أدوات مالية أخرى (غري الذمم املدينة لعقود اإلجيار) مل تزداد خماطر االئتمان خبصوصها بصورة  -

 جوهرية منذ االعرتاف االويل هبا.
 

 خلسائر االئتمان إن خمصصات اخلسارة للذمم املدينة لعقود اإلجيار تقاس دومًا ابملبلغ املقابل للعمر الزمين
 املتوقعة.

 
تعترب اجملموعة سندات الدين اليت ُصنفت على أ�ا ذات خماطر ائتمان متدنية عندما يكون تصنيف خماطر 

 االئتمان هلا معادل لتعريف املفهوم العاملي لـ "درجة االستثمار".
 

املتوقعة اليت تنشأ عن االئتمان شهرًا هي جزء من خسائر  ١٢إن خسائر االئتمان املتوقعة على مدى 
 شهراً بعد اتريخ التقرير املايل. ١٢حداث التعثر يف األدوات املالية احملتملة خالل أ
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- ٣٤ - 

 (تتمة) ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -٣
 

 (تتمة) ج) املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 

 (تتمة)االخنفاض يف القيمة ) ٥
 

 قياس خسائر االئتمان املتوقعة
 إن خسائر االئتمان املتوقعة هي احتمال التقدير املرجح خلسائر االئتمان واليت يتم قياسها كاآليت:

 
املوجودات املالية اليت ال تنخفض فيها قيمة االئتمان يف اتريخ التقرير املايل تعترب كقيمة حالية جلميع  -

وفقًا للعقد والتدفقات النقدية اليت  النواقص النقدية (أي الفرق بني التدفقات النقدية املستحقة للمنشأة
 تتوقع اجملموعة احلصول عليها)،

املوجودات املالية اليت اخنفضت فيها قيمة االئتمان يف اتريخ التقرير املايل: متثل الفرق بني إمجايل القيمة  -
 الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة،

حوبة: متثل الفرق بني القيمة احلالية بني التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة التزامات القروض غري املس -
 للمجموعة إذا مت سحب االلتزام والتدفقات النقدية اليت تتوقع اجملموعة احلصول عليها، و

عقود الضما�ت املالية: متثل الدفعات املتوقعة لتعويض مالك السهم �قصًا أي مبالغ تتوقع اجملموعة  -
 صول على أي منها.احل

 
 املوجودات املالية املهيكلة

إذا مت إعادة التفاوض على أحكام املوجودات املالية أو مت تعديلها أو مت استبدال األصل املايل القائم أبصل 
مايل جديد بسبب الصعوابت املالية اليت يواجها املقرتض ومن مث تقييم ما إذا كان جيب القيام بعملية 

 ملايل وقياس خسائر االئتمان املتوقعة على النحو التايل:استبعاد األصل ا
 
إن كانت إعادة اهليكلة املتوقعة ال تؤدي إىل استبعاد األصل املايل القائم، فإن التدفقات النقدية املتوقعة  -

 اليت قد تنشأ من األصل املايل املعدل يتم تضمينها يف احتساب النواقص النقدية من األصل القائم.
إعادة اهليكلة املتوقعة ستؤدي إىل استبعاد األصل املايل القائم، فإن القيمة العادلة املتوقعة إن كانت  -

لألصل اجلديد تعترب كتدفقات نقدية �ائية من األصل املايل القائم يف وقت إلغاء قيده. يتم ادراج هذه 
التاريخ املتوقع لالستبعاد  القيمة يف حساب النواقص النقدية من األصل املايل القائم اليت مت خصمها من

 إىل اتريخ التقرير املايل ابستخدام معدل العائد الفّعال األصلي اخلاص ابألصل املايل القائم. 
 

 املوجودات املالية اليت اخنفضت قيمتها االئتمانية
ة املطفأة قد يف كل اتريخ تقرير مايل، تقوم اجملموعة بتقييم ما إذا كانت املوجودات املالية املدرجة ابلتكلف

تعرضت الخنفاض يف قيمتها االئتمانية. يعترب األصل املايل أبنه "منخفض القيمة االئتمانية" عند حدوث 
 حدث أو أكثر ذي أتثري ضار على التدفقات النقدية التقديرية املستقبلية لألصل املايل.

 



 بنك اجلزيرة
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 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٣٥ - 

 (تتمة) ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -٣
 

 (تتمة) واملطلوابت املالية ج) املوجودات املالية
 

 (تتمة)االخنفاض يف القيمة ) ٥
 

 (تتمة) املوجودات املالية اليت اخنفضت قيمتها االئتمانية
 يتضمن الدليل على أن األصل املايل قد اخنفضت قيمته االئتمانية على البيا�ت القابلة للمالحظة التالية:

 
 الصعوبة املالية اجلوهرية للمقرتض أو املصدر. -
 خرق يف العقد مثل التعثر أو حدث مضى موعد استحقاقه. -
 إعادة هيكلة قرض أو مبلغ مقدم من اجملموعة وفق شروط وأحكام قد ال أتخذها اجملموعة ابحلسبان. -
 من احملتمل أن يدخل املقرتض يف إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى. -
 عدم وجود سوق نشطة للضمان بسبب الصعوابت املالية. -
 

ض الذي يتم إعادة التفاوض بشأنه بسبب تعثر املقرتض يعترب عادًة أبنه منخفض القيمة االئتمانية ما مل القر 
يكن هناك دليًال على أن خماطر عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية آخذة ابالخنفاض بصورة جوهرية وال 

ذي جتاوز موعد استحقاقه توجد مؤشرات على اخنفاض يف القيمة. إضافة لذلك، يعترب القرض اجلزئي ال
 يوماً أو أكثر أبنه منخفض القيمة. ٩٠

 
عند تقييم ما إذا كان االستثمار يف دين سيادي اخنفضت قيمته االئتمانية، أتخذ اجملموعة يف االعتبار 

 العوامل التالية:
 
 تقييم السوق للمالءة االئتمانية كما ظهرت يف عوائد السندات. -
 ان.تقييم وكاالت تصنيف االئتم -
 قدرة الدولة على الدخول إىل األسواق املالية إلصدار سندات دين جديدة. -
احتمال إعادة هيكلة الديون مما يؤدي إىل خسائر يتحملها املالكون من خالل االعفاء الطوعي أو  -

 االلزامي للديون.
ة إضافة إىل النية مالذ أخري" لتلك الدول -آلية الدعم الدويل املتوفرة لتقدمي الدعم الضروري كـ "مقرض  -

اليت ظهرت يف تصرحيات عامة أو حكومية أو وكاالت الستخدام تلك اآللية. يتضمن هذا تقييم لعمق 
 تلك االليات بغض النظر عن النية السياسية سواء كان هناك مقدرة الستيفاء املعايري املطلوبة أم ال.

 
 عرض خمصص خسائر االئتمان املتوقعة يف قائمة املركز املايل

 يتم عرض خمصصات خسائر االئتمان املتوقعة يف قائمة املركز املايل املوحدة على النحو التايل:
 
 املوجودات املالية املقاسة ابلتكلفة املطفأة: كتخفيض من إمجايل القيمة الدفرتية للموجودات. -
 التزامات القرض وعقود الضما�ت املالية: بشكل عام كمخصص -
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- ٣٦ - 

 (تتمة) سات احملاسبيةملخص ألهم السيا      -٣
 

 (تتمة) ج) املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 

 (تتمة)االخنفاض يف القيمة ) ٥
 

 (تتمة) عرض خمصص خسائر االئتمان املتوقعة يف قائمة املركز املايل
 
يف حال تضمنت األداة املالية كل من اجلزء املسحوب وغري املسحوب من القرض، ويف حال عدم قدرة  -

موعة على حتديد خسارة االئتمان املتوقعة على عنصر من التزامات القرض بشكل منفصل عن ذلك اجمل
اجلزء املسحوب، تقوم اجملموعة بعرض خمصص جتميعي للخسائر يتضمن اجلزء املسحوب واجلزء غري 
 املسحوب. يتم عرض املبلغ التجميعي كتخفيض من إمجايل القيمة الدفرتية من اجلزء املسحوب. يتم
 عرض أي ز�دة يف خمصص اخلسائر عن إمجايل املبلغ املسحوب كمخصص ضمن "مطلوابت أخرى"، و

أدوات الدين اليت يتم قياسها ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: ال يتم إدراج خمصص  -
لة. إال أنه يتم خسائر يف قائمة املركز املايل حيث أن القيمة الدفرتية هلذه املوجودات متثل قيمها العاد

اإلفصاح عن خمصص اخلسائر وإدراجه يف احتياطي القيمة العادلة. يتم ادراج خسائر االخنفاض يف القيمة 
يف قائمة الدخل املوحدة وإدراج التغريات بني التكلفة املطفأة للموجودات وقيمها العادلة يف الدخل 

 الشامل اآلخر.
 

 الشطب
ل جزئي أو كلي) عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسرتداد، يتم شطب القروض وأوراق الدين (بشك

إال أن املوجودات املالية اليت مت شطبها ممكن أن تكون ما زالت خاضعة ألنشطة الزامية للتمشي مع 
إذا كان املبلغ الذي سيتم شطبه أعلى من خمصص اخلسائر  السرتداد املبالغ املستحقة.اجملموعة إجراءات 

إنه يتم اعتبار الفرق يف البداية كإضافة على املخصص الذي يتم تطبيقه بعد ذلك مقابل إمجايل املرتاكمة، ف
 القيمة الدفرتية. يتم تسجيل أي اسرتدادات الحقة على مصروف خسائر االئتمان.

 
 تقييم الضما�ت

ا كان ذلك ممكناً. لتقليل خماطر االئتمان على املوجودات املالية تسعى اجملموعة إىل استعمال ضما�ت حيثم
تتمثل الضما�ت يف أشكال متنوعة من نقد، وأوراق مالية، واعتمادات مستنديه / وخطاابت ضمان، 
وعقارات، وذمم مدينة، وبضائع، وأصول غري مالية أخرى، وتعزيزات ائتمانية مثل اتفاقيات تسوية. مت 

) وهي نفسها  ٩اقراض مبوجب املعيار (حتديد السياسة احملاسبية للمجموعة للضما�ت من خالل اتفاقيات 
الضما�ت ما مل يتم استعادهتا ال يتم تسجيلها يف قائمة  - )٣٩كما كانت مبوجب معيار احملاسبة الدويل (

املركز املايل املوحدة للمجموعة. إال أن القيمة العادلة للضما�ت تؤثر على احتساب خسائر االئتمان 
أساس دوري. إال أن لضما�ت ابحلد األدىن يف البداية وإعادة التقييم على املتوقعة. بشكل عام، يتم تقييم ا

 اهلامش، يتم تقييمها يومياً. نقد أو أوراق مالية متعلقة مبتطلبات ،على سبيل املثال ،بعض الضما�ت
 

هبا   تقوم اجملموعة، وأبقصى حد ممكن، ابستعمال بيا�ت السوق النشطة لتقييم املوجودات املالية احملتفظ
كضما�ت. ويتم تقييم املوجودات املالية األخرى اليت ال تتضمن قيم سوقية ميكن حتديدها بسهولة 
ابستعمال مناذج قياسية. يتم تقييم الضما�ت غري املالية مثل العقار بناًء على بيا�ت مقدمة من أطراف 

 ل.اثلثة مثل وسطاء الرهن العقاري أو استناداً إىل مؤشرات أسعار املناز 
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- ٣٧ - 

 (تتمة) ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -٣
 

 (تتمة) ج) املوجودات املالية واملطلوابت املالية
 

 (تتمة)االخنفاض يف القيمة ) ٥
 

 الضما�ت املالية والتزامات القروضد) 
اخلسارة الضما�ت املالية هي مبثابة عقود تتطلب من اجملموعة القيام بدفعات حمددة لتعويض املالك مقابل 

اليت يتكبدها بسبب مدين حمدد خيفق يف الدفع عند االستحقاق وفقًا لشروط أداة الدين. التزامات القرض 
 هي التزامات اثبتة لتوفري ائتمان مبوجب أحكام وشروط حمددة مسبقاً.

 
تم قياسها يتم إصدار الضما�ت املالية أو االلتزامات لتقدمي قرض أبقل سعر عمولة خاصة يف السوق واليت ي

يف البداية ابلقيمة العادلة وإطفاء القيمة العادلة األولية على مدى عمر الضمان أو االلتزام. ويتم قياسها 
 ابملبلغ املطفأ ومبلغ خمصص اخلسارة، أيهما أعلى.الحقاً 

 
لق . وفيما يتعقائمة الدخلمل تصدر اجملموعة أي التزامات قرض يتم قياسها ابلقيمة العادلة من خالل 

 فإن اجملموعة تعرتف مبخصص اخلسارة كمخصص ضمن "مطلوابت أخرى". ابلتزامات القروض األخرى
 

 وحماسبة التحوط املالية املشتقة دواتاألهـ) 
يتم قياس األدوات املالية املشتقة واليت تتضمن عقود األسعار اآلجلة، ومقايضات العموالت 

يف البداية ابلقيمة العادلة يف التاريخ الذي يتم فيه اخلاصة، وخيارات العموالت (مكتتبة ومشرتاة) 
إبرام العقد ويتم إعادة تقييمها الحقًا ابلقيمة العادلة يف قائمة املركز املايل املوحدة. يتم االعرتاف 

  بتكاليف املعامالت املرتبطة هبذه العقود يف قائمة الدخل املوحدة.
عندما تكون القيمة العادلة هلا موجبه، وتقيد   تقيد كافة املشتقات بقيمها العادلة كموجودات

كمطلوابت عندما تكون القيمة العادلة هلا سالبة. يتم حتديد القيم العادلة ابلرجوع إىل األسعار 
 املتداولة يف السوق ومناذج التدفقات النقدية املخصومة ومناذج التسعري، حسبما يقتضي احلال.

 
 ادلة للمشتقات على تصنيفاهتا حسب الفئات التالية:تعتمد معاجلة التغريات يف القيم الع

 
 ) مشتقات حمتفظ هبا للمتاجرة١

 قائمةمباشرة يف املتاجرة ألغراض احملتفظ هبا ات يف القيمة العادلة للمشتقات أي تغري  إدراجيتم 
تفظ هبا ألغراض احملاملشتقات تتضمن . املتاجرة"دخل  واالفصاح عنها يف "صايف ةالدخل املوحد

 .تلك املشتقات اليت ال ختضع حملاسبة التحوط أيضاً ملتاجرة ا
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 وحماسبة التحوط (تتمة) املالية املشتقة دواتاألهـ) 
 

 مشتقات ضمنية) ٢
ميكن أن تكون املشتقات ضمن ترتيب تعاقدي آخر (عقد رئيسي). تقوم اجملموعة ابحملاسبة على 

 الضمنية بشكل مستقل عن العقد الرئيسي عندما: ملشتقةا
 
 )،٩ال ميثل العقد الرئيسي أصًال يف إطار املعيار ( •
تستويف شروط وأحكام املشتقة الضمنية تعريف املشتقة فيما إذا كانت هذه الشروط  •

 واألحكام يف إطار عقد مستقل، و
ة وبشكل وثيق ابخلصائص ال تتعلق اخلصائص واملخاطر االقتصادية للمشتقة الضمني •

 واملخاطر االقتصادية للعقد الرئيسي.
 

يتم قياس املشتقات الضمنية املستقلة ابلقيمة العادلة مع إدارج مجيع التغريات يف القيمة العادلة يف 
 الربح أو اخلسارة إال إذا كانت جزءاً من تدفقات نقدية مؤهلة أو عالقة حتوط لصايف استثمار.

 
ات املالية، فإن املطلوابت إما أن حتتوي املوجودات املالية على شروط تعاقدية ينتج ابلنسبة للموجود

مدفوعات ألصل املبلغ أو عمولة خاصة على أصل املبلغ عنها اتريخ حمدد للتدفقات النقدية واليت تعترب 
ال تنطبق ، وعليه فإن املشتقات الضمنية ("ضوابط مدفوعات أصل املبلغ أو العمولة على أصل املبلغ")

 على املوجودات املالية.
 

 حماسبة التحوط) ٣
بغرض إدارة  املؤهلة تحوطالعالقات  يفحتوط  أدواتبتحديد مشتقات معينة ك اجملموعةتقوم 

بتطبيق اجملموعة قوم جنبية. ومن أجل إدارة املخاطر، توالعمالت األالربح املخاطر ابلنسبة ملعدالت 
  تستويف معايري حمددة. حماسبة التحوط على العمليات اليت

  الفئتني التاليتني: إىلتصنيف التحوطات  متغرض احملاسبة على التحوط ل
العادلة إزاء خماطر تذبذب القيمة العادلة ألصل أو التزام معرتف به (أو  القيمةحتوطات (أ) 

حمدد  به أو جزء غري معرتف مؤكد تعهد)، أو أي احملفظةمات يف حالة حتوطات أو التزا موجودات
مرتبط مبخاطر حمددة وقد يؤثر على صايف الربح املعلن أو اخلسارة  أو تعهد مؤكد من أصل أو التزام

 املعلنة.
 
نوع حمدد من تعود إما لواليت  حتوطات التدفقات النقدية إزاء خماطر تذبذب التدفقات النقدية ) ب(

الية التوقع سوف تؤثر على املخاطر يتعلق أبصل أو التزام معرتف به أو معاملة مستقبلية ع
   صايف الربح املعلن أو اخلسارة املعلنة.
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 وحماسبة التحوط (تتمة) املالية املشتقة دواتاألهـ) 
 
 ) حماسبة التحوط (تتمة)٣

ية، أي مبعىن أن لالفّعامن أجل التأهل حملاسبة التحوط، جيب أن يتوقع أن يكون التحوط شديد 
تتالئم التغريات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية يف أداة التحوط مع املتغريات اليت تقابلها يف 
البند املتحوط له، وجيب أن تكون قابلة للقياس بشكل يُعتد به. يف بداية التحوط، يتم توثيق اهلدف 

داة التحوط، والبند املتحوط له ذي العالقة، واالسرتاتيجية من إدارة املخاطر مبا يف ذلك حتديد أ
وطبيعة املخاطر املتحوط هلا، وكيفية قيام اجملموعة بتقييم مدى فاعلية عالقة التحوط. وجيب تقييم 

 التحوط الحقاً واقرار فاعليته بشكل مستمر.
 

 العادلة ةمالقي اتحتوط
 

معرتف اثبت  أو تعهدألصل أو التزام  لقيمة العادلةللتغري يف احتديد مشتقة مالية كأداة حتوط  عند
يف القيمة العادلة  تغرياتيتم االعرتاف مباشرًة ابلفإنه ، قائمة الدخل املوحدةتؤثر على ميكن أن به 

ابخلطر  فيما يتصل يف القيمة العادلة للبند املتحوط له التغريللمشتقات يف قائمة الدخل املوحدة مع 
 سائر غري املعدة للمتاجرة يف قائمة الدخل املوحدة.ضمن املكاسب/اخل وتدرج املتحوط به

 
العمولة املرتبطة أبداة مالية عندما تصبح ، للبنود املتحوط هلا واملقاسة ابلتكلفة املطفأة ابلنسبة

أو  التصرف هبااسبة التحوط أو حال بيع األداة أو غري مستوفية ملعايري حممتحوط لقيمتها العادلة 
تم ة ييساساألوالقيمة  استبعادهاداة التحوط عند أل الدفرتيةبني القيمة الفرق  فإن، استبعادها

داة أذا مت استبعاد إ .الفّعالالعائد  معدلطريقة  ستخدامية اباألصلمدة التحوط  طوالها ؤ اطفا
 ن تسوية القيمة العادلة غري املطفأة تقيد مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة.إف، التحوط

 
 نقديةالتدفقات ال اتحتوط

ابلنسبة لتحوطات التدفقات النقدية احملددة واملؤهلة، فإن اجلزء من املكاسب أو اخلسائر احملقق من 
ال ــ يتم إدراجه مباشرًة كـ "احتياطي آخر" يف قائمة أداة التحوط ــ والذي يتم حتديده على أنه جزء فعّ 

ابلنسبة د ــ يف قائمة الدخل املوحدة. ــ إن وج الفّعالالدخل الشامل املوحدة، ويتم إدراج اجلزء غري 
لتحوطات التدفقات النقدية اليت تؤثر على العمليات املستقبلية، فإنه يتم حتويل املكاسب أو اخلسائر 
املدرجة يف االحتياطيات األخرى إىل قائمة الدخل املوحدة يف نفس الفرتة اليت يؤثر فيها البند 

وفيما إذا توقعت اجملموعة أن مجيع أو جزءًا من اخلسارة املتحوط له على قائمة الدخل املوحدة. 
املدرجة يف الدخل الشامل اآلخر لن يتم اسرتجاعها يف فرتة مستقبلية واحدة أو أكثر، فإن اجملموعة 

كتعديل نتيجة إعادة تصنيف املبلغ الذي لن يتم املوحدة  تقوم إبعادة تصنيفها يف قائمة الدخل 
 إدراجه.

 
حية أداة التحوط أو عند بيعها أو ا�اء التعاقد بشأ�ا أو التصرف هبا أو عندما عندما تنتهي صال

تصبح غري مؤهلة حملاسبة التحوط أو أن العملية املتحوط هلا أصبحت غري متوقعة الوقوع أو عند قيام 
ثر مستقبلي. وعند ذلك، فإن أي إبلغاء التحوط، فإنه يتم التوقف عن حماسبة التحوط أباجملموعة 

مرتاكمة حتققت من أداة التحوط للتدفقات النقدية كانت مدرجة يف الدخل خسارة اسب أو كم
الشامل اآلخر عن الفرتة حيث كان التحوط فعاًال، يتم حتويلها من حقوق امللكية إىل قائمة الدخل 

على عند وقوع العملية املتحوط هلا. وحيثما أصبحت العملية املتحوط هلا مبنأى عن الوقوع وتؤثر 
قائمة الدخل، فإنه يتم حتويل صايف املكاسب أو اخلسائر املرتاكمة املدرجة يف قائمة الدخل الشامل 

 املوحدة فوراً إىل قائمة الدخل املوحدة.



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٤٠ - 

 (تتمة) ملخص ألهم السياسات احملاسبية      -٣
 

 وحماسبة التحوط (تتمة) املالية املشتقة دواتاألهـ) 
 
 ) حماسبة التحوط (تتمة)٣

 
 (تتمة) التدفقات النقدية اتحتوط

على التدفقات النقدية على معدل الربح طبقًا لسياسات إدارة املخاطر، تقوم اجملموعة إبدارة خماطر 
. تقوم اجملموعة سندات وكالةمستوى كامل اجملموعة جبانب إدارة تذبذب أسعار العمولة اخلاصة على 

بل خماطر التدفقات النقدية الناجتة عن تقلبات بتحديد مقايضات أسعار العمولة كأداة حتوط مقا
 أسعار العمولة اليت قد تقع إىل حني إعادة تسعيري املقايضة.

 
تقوم اجملموعة أوًال بتقييم مدى توقعاهتا ملخاطر "صايف التدفقات النقدية" من املوجودات واملطلوابت 

وابت القصرية األجل. وهذا يتحقق مبا يف ذلك جتديد املوجودات واملطل –القائمة اليت حتقق عوائد 
بشكل رئيسي من خالل حتليل حساسية العائد. وتقوم اجملموعة أثناء توقع صايف التدفقات النقدية 
ابألخذ يف احلسبان املعلومات السابقة ومؤشرات السوق فيما يتعلق بسحب الودائع ومعدالت العائد 

مقارنة ما بني صايف التدفقات النقدية مع مراكز  وإعادة التمويل وإعادة التسعيري. مث جتري اجملموعة
 تعديل عالقة التحوط أم ال.إذا ما كانت ينبغي القيام ب لتحديدالتحوط القائمة لتوفري أساس 

 
القائمة يف اتريخ التحليل يف كل فرتة من الفرتات معدالت الربح يتم تضمني القيم االمسية ملقايضات 

معدالت الربح قائمة وذلك من أجل تقييم أتثري مقايضات الربح معدالت اليت تكون فيها مقايضات 
 جزءًا من عملية التوقع غري مغطى القائمة على خماطر التدفقات النقدية احملددة. وبينما يكون هناك

وتبقى املقايضة أداة حتوط للعمليات ملعدالت الربح بتحوط، فإنه بذلك ال يتم إعادة حتديد مقايضة 
سلة اليت مل تقع. ومع ذلك فإن مل تقع عملية التوقع الالحقة حىت فرتة حمددة فإن املتبقية يف السل

 ال تكون متحوط هلا.معدالت الربح العمليات املتبقية بعد إعادة تسعيري مقايضة 
 

تقوم اجملموعة بتحديد عالقة التحوط بطريقة أتخذ يف االعتبار أيضًا مقدار عدم الفاعلية املتوقع 
احملاسبة. يتم احتساب نسبة التعرض للمخاطر املتحوط هلا كمعدل القيمة االمسية  إدراكها ألغراض

ملقايضات القبض الثابتة والدفع املتغرية القائمة مقسمومة على إمجايل التعرض. يتم تسجيل اجلزء 
غري  الفّعال من الربح أو اخلسارة ألداة حتوط بدايًة يف الدخل الشامل اآلخر بصورة مباشرة. أما اجلزء

الفّعال من الربح أو اخلسارة ألداة حتوط فيتم تسجيله مباشرًة يف "صايف دخل املتاجرة". وابلنسبة 
لتحوطات التدفقات النقدية اليت تؤثر على العمليات املستقبلية فإن األرابح أو اخلسائر املدرجة يف 

يت تؤثر فيها عمليات التحوط االحتياطات األخرى يتم نقلها إىل قائمة الدخل املوحدة لنفس الفرتة ال
 على قائمة الدخل املوحدة.
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 العمالت األجنبية)  و
الصرف السائدة بتاريخ  سعارأجنبية إىل الر�ل السعودي أباملقومة بعمالت التعامالت  يتم حتويل

أجنبية يف املقومة بعمالت أرصدة املوجودات واملطلوابت النقدية  يتم حتويلجراء التعامالت. كما إ
إىل (غري البنود النقدية اليت تشكل جزءًا من صايف االستثمار يف العمليات األجنبية) �اية السنة 

 .التقرير املايلالصرف السائدة بتاريخ  سعارالر�ل السعودي أب
 

ب أو خسائر الصرف األجنيب جراء تسوية التعامالت وترمجة املوجودات يتم تسجيل مكاس
ترمجة ويتم يف قائمة الدخل املوحدة. يف �اية السنة  أجنبيةاملقومة بعمالت واملطلوابت النقدية 

كجزء من ابلقيمة العادلة  املثبتة لبنود غري النقدية مكاسب أو خسائر الصرف األجنيب اخلاصة اب
أو يف الدخل الشامل اآلخر بناًء على طبيعة  لعادلة إما يف قائمة الدخل املوحدةتعديل القيمة ا

 .األساسي األصل املايل
 

 أسعارابستخدام لعملة أجنبية لتكلفة التارخيية ابحتويل البنود غري النقدية الىت جرى قياسها يتم 
املقاسة لنقدية بعملة أجنبية يف تواريخ املعامالت األولية. ويتم حتويل البنود غري ا السائدةالصرف 

 .حتديد القيمة العادلةفيه يتم الذي الصرف يف التاريخ  أسعارابستخدام ابلقيمة العادلة 
 

 مقاصة األدوات املالية)   ز
مقاصة املوجودات واملطلوابت املالية ويدرج الصايف يف قائمة املركز املايل املوحدة عند وجود حق  تتم

نية لتسوية املوجودات  اجملموعةوعندما يكون لدى  املدرجةاصة بني املبالغ نظامي ملزم إلجراء املق
 .ايف أو بيع املوجودات وتسديد املطلوابت يف آن واحدالص أساسواملطلوابت على 

 
مل يكن ذلك ملزماً أو مسموحاً به  ال يتم مقاصة اإليرادات واملصروفات يف قائمة الدخل املوحدة ما

 أو تفسري حماسيب كما هو موضح بشكل حمدد يف السياسات احملاسبية مبوجب أي معيار حماسيب
 للمجموعة.



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(
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 (تتمة) ملخص ألهم السياسات احملاسبية  -٣
 

 )  االعرتاف ابإليرادات / املصروفاتح
 اخلاصة إيرادات ومصاريف العمولة

خدام طريقة يف قائمة الدخل املوحدة ابستاخلاصة  العمولةات ومصروفات يرادابإل يتم االعرتاف
العائد الفّعال. إن معدل العائد الفّعال هو املعدل الذي خيصم املبالغ املدفوعة أو املستلمة النقدية 
املستقبلية التقديرية  من خالل العمر اإلنتاجي املتوقع لألداة املالية مقابل إمجايل القيمة الدفرتية 

 لألصل املايل أو التكلفة املطفأة لاللتزام املايل.
 

تقوم  ،االئتمانية األصل منخفض القيمة خالفلألدوات املالية  الفّعالعائد معدل الد احتساب عن
اجملموعة بتقدير التدفقات النقدية املستقبلية مع األخذ يف االعتبار مجيع الشروط التعاقدية لألداة 

منخفضة القيمة فيما يتعلق ابملوجودات املالية  املالية مع استبعاد خسائر االئتمان املستقبلية.
االئتمانية، يتم احتساب معدل عائد فّعال ذات االئتمان املعدل ابستخدام التدفقات النقدية 

 املستقبلية التقديرية مبا فيها خسائر االئتمان املتوقعة.
 

تكاليف املعاملة والرسوم والنقاط املدفوعة أو املستلمة اليت العائد الفّعال معدل يتضمن احتساب 
 ال يتجزأ من معدل العائد الفّعال. تكاليف املعاملة تتضمن التكاليف اإلضافية اليت تعود تعترب جزءاً 

 مباشرة لالقتناء أو إصدار أصل مايل أو التزام مايل.
 

 إيرادات العمولة اخلاصةو قياس التكلفة املطفأة
التزام مايل أو أصل لتزام مايل هي املبلغ الذي يتم عنده قياس اصل مايل أو ألإن "التكلفة املطفأة" 

املرتاكم ابستخدام ًا اإلطفاء أو �قص اً الرئيسية، زائداالعرتاف األويل �قصًا مبالغ السداد مايل عند 
عدلة وامل، للموجودات املالية، املبلغ األويل ومبلغ االستحقاقفرق بني تلك الفّعال ألي طريقة العائد 

 ة.ائتمان متوقعخسارة خمصص ألي 
 

لقيمة الدفرتية لألصل املايل" هي التكلفة املطفأة لألصل املايل قبل تعديل أي خمصص إن "إمجايل ا
 ة.ائتمان متوقعخسارة 

 
على إمجايل عند احتساب إيرادات ومصاريف العمولة اخلاصة، يتم تطبيق معدل العائد الفّعال 

على التكلفة املطفأة القيمة الدفرتية لألصل (عندما ال يكون األصل منخفض القيمة االئتمانية) أو 
 لاللتزام.

 
ومع ذلك، فإن األصل املايل الذي يصبح منخفض القيمة االئتمانية الحقًا لإلدارج األويل، يتم 
احتساب إيرادات العمولة اخلاصة عن طريق تطبيق معدل العائد الفّعال على التكلفة املطفأة لألصل 

نية، فإن احتساب إيرادات العمولة اخلاصة املايل. يف حال مل يعد األصل منخفض القيمة االئتما
 مجايل.أساس اإلينعكس على 

 
يف حال املوجودات املالية منخفضة القيمة االئتمانية عند االعرتاف األويل، يتم احتساب إيرادات 
العمولة اخلاصة عن طريق تطبيق معدل العائد الفّعال ذات القيمة االئتمانية املعدلة مقابل التكلفة 

، حىت لو حدث أساس اإلمجايللألصل. ال ينعكس احتساب إيرادات العمولة اخلاصة على املطفأة 
 حتسناً يف املخاطر االئتمانية لألصل.
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 (تتمة)ح)  االعرتاف ابإليرادات / املصروفات 
 

 (تتمة)إيرادات العمولة اخلاصة و قياس التكلفة املطفأة
العمولة اخلاصة من اثبتة إىل  تغريتدخل اجملموعة يف مقايضة معدل عمولة خاصة مقابل عندما 

متغرية (أو العكس)، فإن مبلغ إيرادات أو مصاريف العمولة اخلاصة يتم تعديله بصايف العمولة 
 اخلاصة عند املقايضة للحد الذي يعترب فيه التحوط فّعاًال.

 
 دخل/ (خسارة) الصرف األجنيب

 ٣(اإليضاح  تكبدها / الناجتة عن الصرف األجنيب عند حتققها )اخلسائر( / رابحعرتاف ابأليتم اال
 ").و"
 

 األتعاب والعموالت
اليت تعترب جزءًا ال يتجزأ من معدل العائد الفّعال لألصل العموالت إيرادات ومصاريف األتعاب و إن 

 ّعال. املايل أو االلتزام املايل يتم تضمينها يف معدل العائد الف
 

اليت تتضمن أتعاب خدمة احلساب، أتعاب إدارة  –إن األتعاب أو إيرادات العمولة األخرى 
تدرج كخدمات  –عموالت جتميع القروض البنكية و االستثمار، عمولة البيع، أتعاب االستبدال 

ذات عالقة مت أتديتها. إذا مل يكن من املتوقع أن ينتج عن التزام القرض سحب حتت حساب 
رض، فإن أتعاب التزام القرض ذات الصلة تدرج على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فرتة الق

 االلتزام. 
 

األتعاب ومصاريف العمولة األخرى املتعلقة بصورة أساسية ابلتكلفة وأتعاب اخلدمة واليت يتم 
 احتساهبا كمصروف عند استالم اخلدمة. 

 
 تقدمي اخلدمات

اخلدمات للعمالء، وتقدم تلك اخلدمات إما بصورة منفصلة أو جبانب تقدم اجملموعة العديد من 
 تقدمي اخلدمات األخرى.

 
توصلت اجملموعة إىل أن اإليرادات من تقدمي اخلدمات املتعددة املتعلقة بتداول األسهم وإدارة التمويل 

بنكية األخرى، ومتويل املشروعات ومتويل الشركات وتقدمي االستشارات وحتويل األموال واخلدمات ال
جيب أن يتم االعرتاف هبا عند تقدمي اخلدمة، أي عند أداء االلتزام بصورة مالئمة. أما ابلنسبة 

االئتمان، فإن البنك يسجل اإليرادات على فرتة حمددة من  ببطاقاتللخدمات اجملانية املتعلقة 
 الوقت.

 



 بنك اجلزيرة
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 (تتمة)يرادات / املصروفات ح)  االعرتاف ابإل
 

 بر�مج والء العمالء
نقاط سفر يشار إليها كـ "نقاط مكافأة")، واليت يقدم البنك بر�مج والء العمالء (نقاط مكافأة / 

تسمح حلامل البطاقة أبن يكتسب نقاطًا ميكن اسرتدادها من عدة منافذ. خيصص البنك جزءًا من 
املكافأة املمنوحة حلاملي البطاقات على أساس سعر البيع ذات سعر املعاملة (أتعاب تبادل) لنقاط 

الصلة القائم بذاته. يتم أتجيل مبلغ اإليرادات املخصص لنقاط املكافأة وإلغاء االعرتاف هبا يف قائمة 
 الدخل عند اسرتداد نقاط املكافأة.

 
 يتم اسرتدادها على مدار الوقت يتم تعديل املبلغ املرتاكم اللتزام العقد املتعلق بنقاط املكافأة اليت مل

 على أساس التجربة الفعلية واالجتاه السائد فيما يتعلق بعملية االسرتداد.
 

 صايف دخل / (خسارة) املتاجرة
اليت تتعلق قائمة الدخل ابلقيمة العادلة من خالل  رىألخااملالية دوات ألن امل خدلاصافي 

ارة املخاطر واليت ال تشكل عالقات حتوط مؤهلة، ابملشتقات غري التجارية احملتفظ هبا ألغراض إد
واملوجودات غري قائمة الدخل واجملودات املالية واملطلوابت املالية احملددة ابلقيمة العادلة من خالل 

. يتضمن خط البنود التغريات يف قائمة الدخلالتجارية واليت تقاس إلزاميًا ابلقيمة العادلة من خالل 
 لة اخلاصة وتوزيعات األرابح وفروقات صرف العملة األجنبية.القيمة العادلة والعمو 

 
 رابحدخل توزيعات األ

 حال نشوء احلق يف استالمها. رابحيتم االعرتاف بدخل توزيعات األ
 

 إتفاقيات البيع وإعادة الشراء) ط
حمدد مع االلتزام املباشر إبعادة شرائها يف اتريخ مستقبلي املباعة  وجوداتملابيستمر االعرتاف 

(إتفاقية إعادة شراء) يف قائمة املركز املايل املوحدة نظرًا ألن اجملموعة حتتفظ بشكل جوهري جبميع 
لسياسات احملاسبية املتبعة بشأن االستثمارات مبوجب ا وجوداتامل قياسويتم ، خماطر ومنافع التملك

ل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالقائمة الدخل من خالل املدرجة ابلقيمة العادلة 
ــ حسب مقتضى احلال. يتم التعامل مع هكذا عمليات على أ�ا اقرتاضات والتكلفة املطفأة 

مضمونة ومطلوابت ألطراف أخرى. إن املبالغ املستلمة مبوجب هذه االتفاقيات يتم اظهارها ضمن 
ات املالية األخرى" أو " أو "أرصدة للبنوك واملؤسسالنقد العريب السعودي ؤسسةمل اقرتاض نقدي("

بيع وإعادة الشراء كمصاريف "ودائع للعمالء") حسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر ال
 . الفّعالالعائد عادة الشراء ابستخدام معدل إخاصة، ويسـتحق على مدى فرتة إتفاقية  عمولة

 
عها يف اتريخ مستقبلي حمدد (إتفاقية إلعادة بي مقابلاملشرتاة مع وجود التزام  وجوداتال يتم إظهار امل

إىل اجملموعة.  وجودات املوحدة لعدم انتقال السيطرة على تلك املايلاملإعادة بيع) يف قائمة املركز 
مؤسسة النقد دفوعة مبوجب هذه اإلتفاقيات حتت بند ("النقدية واألرصدة لدى ملتسجل املبالغ ا
ؤسسات املالية األخرى" أو "القروض والسلف") " أو "أرصدة لدى البنوك واملالعريب السعودي

خاصة ويستحق  البيع كدخل عمولةة دعاحسبما هو مالئم. يتم اعتبار الفرق بني سعر الشراء وإ
  .الفّعالة البيع ابستخدام معدل العائد ادإتفاقية إععكس على مدى فرتة 



 بنك اجلزيرة
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 معاد امتالكها اتموجودعقارات أخرى و )  ي
عقارات معينة مقابل تسوية قروض وسلف مستحقة.  قتناءدورة أعماهلا العادية اب ضمنتقوم اجملموعة 

تعترب مثل هذه العقارات موجودات حمتفظ هبا للبيع وتسجل بدايًة بصايف القيمة املمكن حتقيقها من 
ت ذات العالقة �قصًا أي تكاليف القروض والسلف املستحقة أو ابلقيمة العادلة احلالية للممتلكا

أيهما أقل. ال يتم احتساب أي استهالك على مثل هذه العقارات. يتم االعرتاف بدخل  -للبيع 
  االجيارات من العقارات األخرى يف قائمة الدخل املوحدة.

دوري. يتم االعرتاف أبي  أساسبعد االعرتاف األويل، يتم إعادة تقييم مثل هذه العقارات على 
سائر غري حمققة تسجل عند إعادة التقييم أو أي خسائر أو مكاسب حمققة عند االستبعاد خ

وإيرادات اإلجيار يف قائمة الدخل املوحدة. يتم االعرتاف الحقًا أبي مكاسب من إعادة التقييم 
ئمة إىل حد عدم جتاوزها التخفيض الرتاكمي يف قا وجوداتابلقيمة العادلة �قصاً تكاليف بيع هذه امل

 الدخل املوحدة. يتم االعرتاف ابملكاسب أو اخلسائر نتيجة االستبعاد يف قائمة الدخل املوحدة.
 

 ممتلكات ومعدات)  ك
 املرتاكم وخسائر اخنفاض القيمةاإلطفاء  /يتم تقييم املمتلكات واملعدات ابلتكلفة �قصًا االستهالك 

املتوقع من خالل تغيري املدة أو طريقة احتساب يف العمر االنتاجي  تغرياتاليتم احتساب . املرتاكمة
تتم االستهالك، حسبما يقتضي احلال، ويتم التعامل معها على أ�ا تغريات يف التقديرات احملاسبية. 

املصروفات الالحقة فقط عند وجود احتمالية أن املنافع االقتصادية املستقبلية سوف تتدفق  رمسلة 
 صيانة املستمرة حال تكبدها. للمجموعة. تستهلك اإلصالحات وال

تكلفة املمتلكات واملعدات إطفاء  /األرض اململوكة غري خاضعة لالستهالك. يتم احتساب استهالك 
 األخرى ابستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي للموجودات كما يلي:

 
 سنة ٣٣     باين م

 سنوات ــ أيهما أقصر ١٠جيار أو طيلة مدة اإل  ينات على العقارات املستأجرة حتس
 سنوات ١٠ - ٤    سيارات ومعدات و  اثثأ

  سنوات ١٠ - ٤  برامج حاسب آيل ومشاريع األمتتة
يتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات، وطرق احتساب استهالكها، وأعمارها االنتاجية، وتعديلها 

 .يف كل اتريخ تقرير مايل -إذا لزم األمر 
 

، مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفرتيةاملكاسب واخلسائر الناجتة عن االستبعاد يتم احتساب 
 وتدرج يف قائمة الدخل املوحدة.

 
يتم مراجعة كافة املوجودات فيما يتعلق ابخنفاض قيمتها عند وجود أحداث أو تغريات يف الظروف 

يض القيمة الدفرتية مباشرة إىل تشري إىل أن القيمة الدفرتية لألصل غري قابلة لالسرتداد. يتم ختف
قيمتها املقدرة القابلة لالسرتداد إذا زادت القيمة الدفرتية للموجودات عن قيمتها املقدرة القابلة 

 لالسرتداد.
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 ودائع وسندات دين صادرة ومطلوابت معززة لرأس املال)  ل

، فإنه يتم عرض مبلغ التغري يف قائمة الدخلابلقيم العادلة من خالل مايل عندما حتدد اجملموعة التزام 
كالتزام املوحدة  القيمة العادلة لاللتزام العائدة للتغريات يف خماطره االئتمانية يف الدخل الشامل اآلخر 

عرض مبلغ  احتياطي ائتمان. عند االعرتاف األويل لاللتزام املايل، تقوم اجملموعة بتقييم ما إذا ما كان
التغري يف القيمة العادلة لاللتزام العائدة ملخاطره االئتمانية يف الدخل الشامل اآلخر قد يسبب أو يزيد 
من عدم التوافق احملاسيب يف الربح أو اخلسارة. يتم هذا التقييم ابستخدام حتليل نسبة الرتاجع ملقارنة 

 التايل:
 

زام املتعلقة ابلتغريات يف خماطر االئتمان، التغريات املفرتضة يف القيمة العادلة لاللت •
 مع

 أتثري الربح أو اخلسارة للتغريات املتوقعة يف القيمة العادلة لألدوات ذات العالقة. •
 
 املخصصات) م

يتم االعرتاف ابملخصصات (ابستثناء خمصصات خسائر االئتمان وخمصصات االستثمار) عندما 
ملقابلة التزام قانوين أو ضمين حايل �تج عن أحداث  وعةاجملمميكن إجراء تقدير موثوق به بواسطة 

 لتسوية االلتزام.عدم احلاجة لوجود تدفق مصادر للخارج احتمال هناك ماضية ويكون 
 
 احملاسبة على عقود اإلجيار)  ن
 اجملموعة مستأجرة تكان  إذا )١(
 

 حق استعمال األصل / التزامات اإلجيار
د، تقوم اجملموعة بتقييم فيما إذا كان العقد هو عقد إجيار أو حيتوي على عند االعرتاف األويل يف بداية العق

عقد إجيار. العقد هو عقد إجيار أو حيتوي على عقد إجيار إذا ما اعطى احلق يف السيطرة على استخدام أصل 
افع إىل حمدد لفرتة من الزمن يف مقابل مثن أو عوض ما.  وتتحدد السيطرة يف نطاق استمرار تدفق معظم املن

 اجملموعة من األصل أو قدرة اجملموعة على توجيه استعمال املوجودات.
 

 حق استعمال املوجودات
تقوم اجملموعة إبدراج املوجودات الواقعة حتت حق االستعمال يف اتريخ بدء عقد اإلجيار (اتريخ توافر األصل 

استهالك مرتاكم وخسائر اخنفاض  األساسي لالستعمال). يتم قياس حق استعمال األصل ابلتكلفة �قص أي
يف القيمة وتعدل حبسب أي إعادة قياس اللتزامات اإلجيار. تتضمن تكلفة حق استعمال املوجودات قيمة 
االلتزامات اإلجيار املسجلة والتكاليف املباشرة األولية ودفعات اإلجيار املدفوعة يف أو قبل اتريخ بداية العقد 

وإذا ما كانت اجملموعة مقتنعة بشكل معقول يف أن ملكية األصل املؤجر  �قص أي حمفزات إجيار مستلمة.
ستؤول إىل املستأجر يف �اية عقد اإلجيار، فإن حق استعمال األصل املعرتف به سيتم استهالكه على أساس 

تاجية يتم حتديد األعمار اإلنالقسط الثابت طوال العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإلجيار ـ أيهما أقصر. 
خيضع حق استعمال األصل التقديرية حلق استعمال األصل على نفس األساس اخلاص ابملمتلكات واملعدات. 

 الخنفاض القيمة.
 

 التزام اإلجيار
قاسة ابلقيمة احلالية لدفعات اإلجيار طوال مدة 

ُ
يف بداية عقد اإلجيار، تقوم اجملموعة إبدراج االلتزامات امل

جيار دفعات اثبتة (تتضمن الدفعات الثابتة غري اجلوهرية) �قص أي حمفزات إجيار اإلجيار. تتضمن دفعات اإل
مستحقة االستالم، ودفعات إجيار متغرية القيمة بناًء على املؤشر أو املعدل، واملبالغ املتوقع دفعها مقابل 

ذي من املتوقع بقوة أن ضما�ت املبالغ املتبقية. تتضمن دفعات اإلجيار أيضًا سعر املمارسة خليار الشراء ال
متارسه اجملموعة ودفعات الغرامات املتصلة إب�اء العقد فيما إذا كانت شروط اإلجيار تعطي اجملموعة احلق يف 
ا�اء عقد اإلجيار. ودفعات اإلجيار املتغرية اليت ال تعتمد على مؤشر أو معدل اثبت يتم إدراجها كمصروف 

 يف الفرتة اليت تقع فيها.
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 (تتمة) ألهم السياسات احملاسبيةملخص  -٣
 

 احملاسبة على عقود اإلجيارن) 
 

 اجملموعة مستأجرة تكان  إذا) ١(
 

 (تتمة) التزام اإلجيار
عند احتساب القيمة احلالية لدفعات اإلجيار، تستخدم اجملموعة معدل االقرتاض املتزايد يف اتريخ ابتداء العقد 

عقد ال ميكن حتديده بشكل فوري. بعد بداية العقد يتم ز�دة مبلغ فيما إذا كان معدل الفائدة الضمين يف ال
التزامات اإلجيار ليعكس اعتماد مصروف عمولة خاصة وخفض املبلغ عند دفع اإلجيارات. كما أنه يتم إعادة 
قياس القيمة الدفرتية اللتزامات العقد إذا ما كان هناك تعديل أو تغري يف مدة العقد أو تغري يف جوهر 

 وعات العقد الثابتة أو تغري يف التقييم لشراء األصل األساسي.مدف
 

 عقود اإلجيار القصرية األجل وعقود إجيار املوجودات املنخفضة القيمة
تقوم اجملموعة بتطبيق استثناء االعرتاف بعقود اإلجيار القصرية األجل على ما لديها من عقود إجيار قصرية 

قل من اتريخ بداية العقد وال تتضمن خيار الشراء). كما تقوم بتطبيق شهرًا أو أ ١٢األجل (مدة اإلجيار 
استثناء االعرتاف بعقود اإلجيار للموجودات املنخفضة القيمة على ما لديها من عقود إجيار خبصوص معداهتا 
املكتبية اليت تعترب منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإلجيار سواء ابلنسبة للعقود قصرية األجل أو 

 للموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت طوال مدة سر�ن عقد اإلجيار.
 

 م)٢٠١٩يناير  ١(السياسة املطبقة قبل 
م، كانت سياسة البنك حلساب عقود اإلجيار اليت تكون فيها اجملموعة هي املستأجر على ٢٠١٩يناير  ١قبل 

 النحو التايل:
 

موعة وتكون فيها هي الطرف املستأجر مجيعها عقود إجيار تشغيلي. يتم حتميل عقود اإلجيار اليت تربمها اجمل
 دفعات اإلجيار التشغيلي على قائمة الدخل املوحدة على أساس القسط الثابت طوال مدة سر�ن العقد.

 
مة أو طرح عند ا�اء عقد اإلجيار التشغيلي قبل انتهاء مدة العقد، يتم إدراج أي دفعة مطلوبة إىل املؤجر كغرا

 إيرادات اإلجيار املتوقعة (إن وجدت) كمصروف يف الفرتة اليت مت إ�اء عقد اإلجيار خالهلا.
 
 اجملموعة مؤجرة تإذا كان )٢(

اإلسالمية (االجارة)، مبا يف ذلك عقود اإلجيار أتجري متويلي، مبوجب عقد  وجوداتعندما يتم نقل امل
القروض م مدينة واالفصاح عنها حتت بند "ر كذميتم االعرتاف ابلقيمة احلالية لدفعات اإلجيا

". يتم االعرتاف ابلفرق بني إمجايل الذمم املدينة والقيمة احلالية للذمم املدينة  ، صايفوالُسلف
. يتم االعرتاف بدخل اإلجيار طوال مدة سر�ن عقد اإلجيار ابستخدام غري مكتسبةكإيرادات إجيار 

 نسبة العائد على فرتات اثبتة.  طريقة صايف االستثمارات واليت تعكس
 

اخلاضعة لعقود اإلجيار التشغيلي يف القوائم املالية املوحدة كممتلكات ومعدات.  وجوداتيتم إدراج امل
ويتم االعرتاف ابلدخل من عقود اإلجيار التشغيلي بطريقة القسط الثابت (أو طريقة أخرى مالئمة) 

 طوال مدة سر�ن عقد التأجري.
 

 وشبه النقدية النقدية)  س
النقد يف أذو�ت و ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة، تتكون النقدية وشبه النقدية من 

ابستثناء الودائع النظامية، كما تشمل  مؤسسة النقد العريب السعودي،واألرصدة لدى  الصندوق
أشهر أو أقل واخلاضعة  األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى اليت تستحق خالل ثالثة

  العادلة. قيمهااليت قد تطرأ على  تغرياتملخاطر غري جوهرية نتيجة ال



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٤٨ - 

 (تتمة) ملخص ألهم السياسات احملاسبية -٣
 

 تعويضات املوظفنيع)  
 

 خطة تعويضات حمددة غري ممولة    
اخلدمة مبوجب  بناًء على الفرتة اليت أمضاها املوظف يف�اية اخلدمة  يتم تكوين خمصص تعويضات

  .نظام العمل السعودي
يتم احتساب صايف التزامات اجملموعة فيما يتعلق خبطط التعويضات احملددة غري املمولة 
("االلتزامات") من خالل تقدير مبلغ التعويض املستقبلي الذي استحقه املوظفون مقابل خدماهتم 

ديد قيمتها احلالية ابإلضافة ألي تكاليف يف الفرتة احلالية والفرتات السابقة واليت يتم خصمها لتح
خدمة ماضية مل يتم تسجيلها. معدل اخلصم املستخدم هو عائد السوق على السندات احلكومية يف 

. يتم حتديد اجملموعةاتريخ إعداد التقارير املالية واليت هلا مواعيد استحقاق تقارب آجال التزامات 
ضات احملددة غري املمولة ابستعمال طريقة ائتمان تكلفة تقدمي التعويضات مبوجب خطط التعوي

  الوحدة املتوقعة لتحديد القيمة احلالية اللتزام اجملموعة. 
يتكون التزام التعويضات احملددة من القيمة احلالية لاللتزام احملدد وتعديله مبا يتناسب مع أي 

يتم  .مسجلةتوارية غري خسائر اك /مكاسب تكاليف خدمة سابقة مل يتم االعرتاف هبا بعد وأي 
 تضمني االلتزام ضمن "مطلوابت أخرى" يف قائمة املركز املايل املوحدة.

 
 تعويضات قصرية األجل

يتم قياس تعويضات املوظفني القصرية األجل بدون خصم ويتم صرفها حال تقدمي اخلدمة ذات 
  .الصلة

كافآت النقدية القصرية األجل أو خطط يتم االعرتاف اباللتزام مقابل املبلغ املتوقع دفعه مبوجب امل
أو ضمين لدفع هذا املبلغ نتيجة خدمة قانوين املشاركة يف الربح إذا كان لدى اجملموعة التزام حايل 

  سابقة جرى تقدميها من قبل املوظف وميكن تقدير االلتزام بشكل يعتد به.
 الزكاة وضريبة الدخل)  ف
 

 ضريبة الدخل
دائن لضريبة الدخل للفرتة الضريبة املستحقة الدفع على دخل الفرتة احلالية اخلاضع ميثل القيد املدين أو ال

للضريبة بناًء على معدل ضريبة الدخل السائد واملعدل حسب التغريات يف أصول والتزامات الضريبة املؤجلة 
 العائدة إىل الفروقات املؤقتة وخسائر الضريبة غري املستخدمة.

 
ة الدخل احلالية على أساس األنظمة الضريبية السائدة أو السارية يف �اية فرتة يتم احتساب مصروف ضريب

التقرير املايل يف الدول اليت يعمل فيها البنك أو شركاته التابعة أو الزميلة وتشكل مصدرًا لدخله اخلاضع 
ليت خيضع فيها النظام للضريبة. تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم املراكز لعوائد الدخل فيما يتعلق ابملواقف ا

على أساس املبالغ املتوقع دفعها  –حسب اللزوم  -الضرييب الساري املفعول للتفسري. يتم تكوين خمصصات 
 إىل اهليئات الضريبية.

 
 يتم تسجيل التسو�ت الناشئة من الربوط النهائية لضريبة الدخل يف الفرتة اليت يتم االنتهاء يف هذه الربوط.
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 (تتمة) السياسات احملاسبية ملخص ألهم -٣
 

 (تتمة) الزكاة وضريبة الدخلف)  
 

 ) خبصوص عدم التيقن حول معاجلة ضريبة الدخل٢٣تفسري جلنة تفسري املعايري الدولية للتقرير املايل (
يعاجل التفسري احملاسبة على ضرائب الدخل عندما تتضمن املعاجلات الضريبية عدم تيقن مما يؤثر على تطبيق 

) "ضرائب الدخل". وال ينطبق على الضرائب خارج نطاق معيار احملاسبة الدويل ١٢ر احملاسبة الدويل (معيا
) وال يتضمن حتديدًا املتطلبات املتعلقة ابلفائدة والغرامات املرتبطة ابملعاجلات الضريبية غري املؤكدة. ١٢(

 يتناول التفسري األمور التالية:
 
 عاجلات الضريبة غري املؤكدة بشكل منفصل.فيما إذا كانت املنشأة تعترب م •
 االفرتاضات أبن املنشأة تقوم بفحص معاجلات الضريبة بواسطة اهليئات الضريبية. •
كيف حتدد املنشأة الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضريبية) واألوعية الضريبية واخلسائر الضريبية غري  •

 مة ومعدالت الضريبة.املستخدمة والقيود الضريبية الدائنة غري املستخد
 كيف تنظر املنشأة إىل التغريات يف احلقائق والظروف. •
 

جيب أن حتدد املنشأة ما إذا كانت تعترب كل معاجلة من معاجلات الضريبة غري مؤكدة بشكل منفصل أو 
متصل مع واحدة أو أكثر من املعاجلات الضريبية غري املؤكدة. جيب اتباع النهج الذي من خالله ميكن 

 وصول إىل نتائج أفضل من الوضوح واالبتعاد فيه أكثر عن عدم التيقن.ال
 

 تقوم اجملموعة بتطبيق حكماً جوهر�ً يف حتديد أوجه الشك يف املعاجلات الضريبية.
 

حال تطبيق التفسري، أتخذ اجملموعة يف اعتبارها إن كان لديها أي جوانب يكتنفها الشك خاصًة فيما يتعلق 
قد يتضمن تقدمي االقرارات الضريبية للبنك وشركاته التابعة خصومات متعلقة أبسعار أبسعار التحويل. 

التحويل وابلتايل فإن اهليئات الضريبية قد ترفض تلك املعاجلات الضريبية. لقد حددت اجملموعة أنه بناًء على 
(مبا يف ذلك تلك العائدة  التزامها الضرييب ودراسة أسعار التحويل أبنه من احملتمل قبول معاجلاهتا الضريبية

 لشركاهتا التابعة) من قبل اهليئات الضريبية. ليس للتفسري أي أتثري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.
 

 ضريبة الدخل املؤجلة
يتم إعداد ضريبة الدخل املؤجلة ابستخدام طريقة االلتزام على الفروقات املؤقتة الناشئة ما بني القيم الدفرتية 

وجودات واملطلوابت ألغراض التقرير املايل واملبالغ املستخدمة لألغراض الضريبية. يتم حتديد مبلغ ضريبة للم
الدخل املؤجلة بناًء على الطريقة املتوقعة لتحقق أو تسوية القيم الدفرتية للموجودات واملطلوابت ابستخدام 

ر املايل. يتم إدراج أصل الضريبة املؤجلة فقط معدالت الضريبة السائدة أو السارية املفعول يف اتريخ التقري
مبقدار احتمالية توافر أرابح مستقبلية خاضعة للضريبة وميكن االستفادة من القيود الدائنة للضريبة. يتم خفض 

 أصل الضريبة املؤجلة مبقدار احتمالية عدم حتقق املنافع الضريبية ذات الصلة.
 

املؤجلة مقابل الفروقات املؤقتة ما بني القيم الدفرتية واألوعية الضريبية ال يتم إدراج أصول والتزامات الضريبة 
لالستثمارات يف العمليات األجنبية حيث تكون اجملموعة قادرة على السيطرة على توقيت عكس قيد 

 الفروقات املؤقتة ويكون من احملتمل عدم عكس قيد الفروقات يف املستقبل املنظور.
 

لتزامات الضريبية املؤجلة إذا كان هناك حق نظامي �فذ لتسوية األصول وااللتزامات يتم مقاصة األصول واال
الضريبية احلالية وإذا كانت أرصدة الضريبة املؤجلة تتعلق بنفس اهليئة الضريبية. يتم مقاصة األصول وااللتزامات 

سوية على أساس الصايف، أو الضريبية احلالية إذا كان لدى املنشأة حق نظامي �فذ للمقاصة ويف نيتها الت
 حتقيق األصول وسداد االلتزامات يف ذات الوقت.

 
يتم إدراج الضريبة احلالية أو املؤجلة يف الربح أو اخلسارة ابستثناء مدى تعلقها ابلبنود املدرجة يف الدخل 

 الشامل اآلخر أو مباشرة يف حقوق امللكية. ويف هذه احلالة، يتم أيضاً إدراج الضريبة.
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٥٠ - 

  (تتمة) ملخص ألهم السياسات احملاسبية -٣
 

  (تتمة) الزكاة وضريبة الدخلف) 
 الزكاة

قائمة ختضع اجملموعة للزكاة وفقاً ألنظمة اهليئة العامة للزكاة والدخل ("اهليئة"). يتم حتميل مصروف الزكاة على 
تطلبات الضريبة املؤجلة على ال يتم احتساب الزكاة مثل ضريبة الدخل وابلتايل ال تطبق مالدخل املوحدة. 

  الزكاة.
 )   املوجودات احملتفظ هبا كأمانةص
، وابلتايل، ال لمجموعةاليت يتم االحتفاظ هبا كعهدة أو أمانة ال تعترب موجودات مملوكة ل وجوداتامل

  تدرج يف القوائم املالية املوحدة.
ه القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت ال يتم تضمني القوائم املالية إلدارة صناديق االستثمار يف هذ

اإلفصاح عن التعامالت يف الصناديق ضمن املعامالت مع اجلهات ذات العالقة. مت تضمني حصة 
قائمة لقيمة العادلة من خالل اباجملموعة يف هذه الصناديق ـــ إن وجدت ـــ يف االستثمارات املدرجة 

  .الدخل
 مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة) املنتجات املصرفية املتوافقة)   ق

يقدم البنك لعمالئه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة) يتم اعتمادها 
  الرقابة الشرعية يف البنك. مؤسسةبواسطة 
واقتناها هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك ببيع سلعة أو أصل إىل عميل يكون البنك قد اشرتاها  املراحبة

بناًء على وعد ابلشراء من ذلك العميل. سعر البيع يشمل التكلفة مضافًا إليها هامش ربح متفق 
 عليه.

 
هي اتفاقية يقوم مبوجبها البنك (املؤجر) بشراء أو إنشاء أصل للتأجري بناًء على طلب  اإلجارة

يه وملدة معينة وقد تنتهي العميل (املستأجر) بناًء على وعد منه ابستئجار األصل إبجيار متفق عل
 اإلجارة ابنتقال ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر.

 
للمسامهة يف مشاريع استثمارية معينة أو ملكية هي عبارة عن اتفاقية بني البنك وعميل املشاركة 

لكية. يتم تقاسم الربح أو اخلسارة وفقا لشروط ل املمكاصول العميل على  حببعض املمتلكات تنتهي 
 .تفاقاال

 
هو عبارة عن منوذج من معامالت املراحبة يقوم مبوجبها البنك بشراء سلعة وبيعها للعميل.  التورق

 ويقوم العميل ببيع السلعة فوراً واستخدام املتحصالت ملقابلة متطلبات التمويل اخلاصة به.
 

 حدىإ لدخول يفمعني بدفع رسوم لمبوجبها عميل اتفاقية يقوم  هي وعد العمالت االجنبية
من طرف عطاء تعهد . حيث يقوم أحد األطراف (الواعد) ابأو سلسلة من الصفقات الصفقات

 .)املوعودإىل الطرف الثاين (واحد 
 

يقوم البنك ببيع أصل مطّور إىل العميل وفقاً مبوجبها اتفاقية بني البنك والعميل  هي االستصناع
 متفق عليها بينهما. أسعارملواصفات و 

 
يف أصل معني تتناسب مع ما يقابلها ملكية فردية بارة عن أدوات إسالمية تتمثل يف عهي  الصكوك

 من حق يف احلصول على الدخل الناتج من األصل.
 

املعايري الدولية يتم قيد مجيع املنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة) ابستخدام 
 املبينة يف هذه القوائم املالية. وطبقاً للسياسات احملاسبيةللتقرير املايل  



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٥١ - 

 مؤسسة النقد العريب السعودي النقدية واألرصدة لدى  - ٤
 

 
 مؤسسة("مؤسسة النقد العريب السعودي ) من نظام مراقبة البنوك واألنظمة الصادرة عن ٧طبقا للمادة (

بنسب مئوية حمددة من الودائع حتت النقد مؤسسة البنك االحتفاظ بوديعة نظامية لدى  ")، يتعني علىالنقد
). الوديعة ٣٣ية كل شهر ميالدي (انظر اإليضاح االطلب والودائع ألجل وودائع أخرى حتتسب يف �

زءًا من ج غري متاحة لتمويل عمليات البنك اليومية وبناًء عليه فإ�ا ال تشكل النقدمؤسسة النظامية لدى 
 النقدية وشبه النقدية.

 
 واملؤسسات املالية األخرى البنوك األرصدة لدى - ٥

 

 
 متثل إيداعات أسواق املال مبالغ مودعة بطريقة املراحبة املتوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة).

 
 :لية األخرىواملؤسسات املا البنوك لألرصدة لدىأ) فيما يلي حتليل التغري يف خمصص اخلسارة 

 

 ابآلف الر�الت السعودية   
م٢٠١٩    م٢٠١٨    
      

 ١٫١٧٥٫٥٥٨   ١٫٢١٤٫٢٤٨    نقد يف الصندوق
 ١٫٠٣٥٫٩٢٨   ٨٦٢٫٩٥٨     لدى مؤسسة النقد العريب السعودي نقد

 ٢٫٢١١٫٤٨٦   ٢٫٠٧٧٫٢٠٦    )٢٧(اإليضاح نقد وما يف حكمه 
 ٢٫٧٥٣٫٦٣٦   ٣٫٤٠٠٫٤٨١    مؤسسة النقد العريب السعوديلدى  وديعة نظامية

 ٤٫٩٦٥٫١٢٢   ٥٫٤٧٧٫٦٨٧    اإلمجايل

 ابآلف الر�الت السعودية   
م٢٠١٩    م٢٠١٨    
      

 ٢٩٧٫٣٤٦    ٣٨١٫٧٨٧   حساابت جارية
 ١٫٠٠١٫٠٣٩   ١٫٠٤٨٫٧٤٥    ايدعات أسواق املال

    ١٫٢٩٨٫٣٨٥   ١٫٤٣٠٫٥٣٢ 
القيمة (إيضاح "أ" أد�ه) �قص: خمصص اخنفاض    )٦٣٦(  )١٫٥٢٨( 

 ١٫٢٩٧٫٧٤٩   ١٫٤٢٩٫٠٠٤    اإلمجايل

م٢٠١٩   
 ابآلف الر�الت السعودية 

 

 
خسارة ائتمان 

متوقعة على 
 ١٢مدى 
 شهراً 

خسائر ائتمان 
متوقعة غري 

منخفضة القيمة 
االئتمانية على 

 مدى العمر الزمين

 
 خسائر ائتمان متوقعة

منخفضة القيمة 
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمين

 
 
 

 
 اجملموع

     
 ٦٣٦  ــــــــ      ٥١٤  ١٢٢  م ٢٠١٩يناير  ١يف  خمصص خسارة كما

مدى على خسائر ائتمان متوقعة التحول إىل 
 شهراً  ١٢

  
 ١٩٠ 

 
 ــــــــ     ــــــــ      )١٩٠(

 ٨٩٠  ــــــــ      ٤٩  ٨٤١  صايف إعادة قياس خمصص خسارة
 ٢٢  ــــــــ      ١  ٢١  موجودات مالية جديدة �شئة

 )٢٠( ــــــــ      )٧( )١٣( الية مت استبعادهاموجودات م
 ١٫٥٢٨  ــــــ      ٣٦٧  ١٫١٦١  م ٢٠١٩ديسمرب  ٣١خمصص خسارة كما يف 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٥٢ - 

 (تتمة) واملؤسسات املالية األخرى البنوك األرصدة لدى - ٥
 

  تتمة):( واملؤسسات املالية األخرى البنوك لألرصدة لدىأ) فيما يلي حتليل التغري يف خمصص اخلسارة 

 
خدام وكاالت تصنيف خارجية ملالية األخرى ابستاك واملؤسسات و لدى البن رصدةلأليتم إدارة جودة االئتمان 

الئتمان للتعرضات للمخاطر القائمة عن طريق تصنيف الفئات يرجى الرجوع للمزيد عن جودة ا .مرموقة
 .٢-٣٠لإليضاح 

 
  االستثمارات - ٦

 ، كان تصنيف االستثمارات كما يلي:م٢٠١٩ديسمرب  ٣١كما يف   –أ 
 

  قائمة الدخلاستثمارات ابلقيمة العادلة من خالل  )١(

 
  استثمارات ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )٢(

 
 

م٢٠١٨   
 ابآلف الر�الت السعودية 

 

 
خسارة ائتمان 

متوقعة على 
 ١٢مدى 
 شهراً 

خسائر ائتمان 
متوقعة غري 

منخفضة القيمة 
االئتمانية على 

 مدى العمر الزمين

 
خسائر ائتمان متوقعة 

منخفضة القيمة 
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمين

 
 
 

 
 اجملموع

     
 ٣٠٦  ــــــــ      ٩٣  ٢١٣  م٢٠١٨يناير  ١خمصص خسارة كما يف 

مدى على خسائر ائتمان متوقعة التحول إىل 
 العمر الزمين غري منخفضة ائتمانياً 

  
 ــــــــ     ــــــــ      ٢١  )٢١(

 ٢٩  ــــــــ      ١٠٠  )٧١( صايف إعادة قياس خمصص خسارة
 ٣٠٢  ــــــــ      ٣٠١  ١  موجودات مالية جديدة �شئة
 )١( ــــــــ      )١( ــــــــ   موجودات مالية مت استبعادها

 ٦٣٦  ــــــــ      ٥١٤  ١٢٢  م ٢٠١٨ديسمرب  ٣١خمصص خسارة كما يف 

 )ابآلف الر�الت السعودية( م٢٠١٩  
               اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  

 ٢٨٧٫٠٢٤  ٨٦٫٨٤٢  ٢٠٠٫١٨٢  صناديق استثمار

 )ابآلف الر�الت السعودية( م٢٠١٩  
        اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة  
 ٤٫٨٨٠  ٧٣٧  ٤٫١٤٣  سهمأ

 ١٠١٫٩٢١  ـــــــ    ١٠١٫٩٢١  ات صكوكاستثمار 
  ١٠٦٫٨٠١  ٧٣٧  ١٠٦٫٠٦٤ 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٥٣ - 

 (تتمة) االستثمارات – ٦
 
 :(تتمة) ، كان تصنيف االستثمارات كما يليم٢٠١٩ديسمرب  ٣١كما يف   –أ 
 
  ابلتكلفة املطفأةاستثمارات ) ٣(

 
 يف االستثمارات كما يلي:، كان تصنم٢٠١٨ديسمرب  ٣١كما يف   – أ

 
  قائمة الدخلاستثمارات ابلقيمة العادلة من خالل  )١(

 
  استثمارات ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )٢(

 
  ابلتكلفة املطفأةاستثمارات ) ٣(

 

 )ابآلف الر�الت السعودية( م٢٠١٩ 
 ايلاإلمج  خارج اململكة  داخل اململكة 
      

 ٢٢٫٣١٣٫٨٤٧  ـــــــ       ٢٢٫٣١٣٫٨٤٧ استثمارات صكوك
 ٤٫٩١١٫٠٩٢  ـــــــ       ٤٫٩١١٫٠٩٢ سندات وكالة ذات أسعار متغرية       

 ٢٧٫٢٢٤٫٩٣٩  ـــــــ       ٢٧٫٢٢٤٫٩٣٩ 
 ٢٧٫٦١٨٫٧٦٤  ٨٧٫٥٧٩  ٢٧٫٥٣١٫١٨٥ اإلمجايل  

 )ابآلف الر�الت السعودية( م٢٠١٨ 
             اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة 

 ٣٣٫٤٥٦  ٩٫٤٨٨  ٢٣٫٩٦٨ صناديق استثمار
 ٧٫٨٣٧  ــــــــ      ٧٫٨٣٧ سهمأ
 ٤١٫٢٩٣  ٩٫٤٨٨  ٣١٫٨٠٥ 

 )ابآلف الر�الت السعودية( م٢٠١٨ 
       اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة 
 ٤٫٨٩١  ٧٤٨  ٤٫١٤٣ سهمأ

 )ابآلف الر�الت السعودية( م٢٠١٨ 
 اإلمجايل  خارج اململكة  داخل اململكة 
      

 ١٩٫٠٩٢٫٩١٦  ـــــــــ       ١٩٫٠٩٢٫٩١٦ استثمارات صكوك
 ٤٫٩١٣٫١٧٥  ـــــــــ       ٤٫٩١٣٫١٧٥ سندات وكالة ذات أسعار متغرية       

 ٢٤٫٠٠٦٫٠٩١  ـــــــــ       ٢٤٫٠٠٦٫٠٩١ 
 ٢٤٫٠٥٢٫٢٧٥  ١٠٫٢٣٦  ٢٤٫٠٤٢٫٠٣٩ اإلمجايل  



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٥٤ - 

 
 (تتمة) االستثمارات – ٦
 

 :كمتداولة وغري متداولة  يلي حتليًال ملكو�ت االستثمار فيما - ب
 ابآلف الر�الت السعودية  
 م٢٠١٨  م٢٠١٩  

 اجملموع  غري متداولة  متداولة  اجملموع  غري متداولة  متداولة   
             

 ١٩٫٠٩٢٫٩١٦  ٦٫٣١٤٫٣٢٠  ١٢٫٧٧٨٫٥٩٦  ٢٢٫٤١٥٫٧٦٨  ٥٫٦٢٣٫٨٢٧  ١٦٫٧٩١٫٩٤١  استثمارات صكوك
سندات وكالة ذات 

  أسعار متغرية
 

 ٤٫٩١٣٫١٧٥  ٤٫٩١٣٫١٧٥  ـــــــ       ٤٫٩١١٫٠٩٢  ـــــــ       ٤٫٩١١٫٠٩٢
 ١٢٫٧٢٨  ٤٫٨٩١  ٧٫٨٣٧  ٤٫٨٨٠  ٤٫٨٨٠  ـــــــ       أسهم

 ٣٣٫٤٥٦  ـــــــ       ٣٣٫٤٥٦  ٢٨٧٫٠٢٤  ٨١٩  ٢٨٦٫٢٠٥  صناديق استثمار
  ٢٤٫٠٥٢٫٢٧٥  ١١٫٢٣٢٫٣٨٦  ١٢٫٨١٩٫٨٨٩  ٢٧٫٦١٨٫٧٦٤  ٥٫٦٢٩٫٥٢٦  ٢١٫٩٨٩٫٢٣٨    ثماراتامجايل االست
ابلتكلفة املقيدة واخلسائر غري احملققة والقيم العادلة لالستثمارات األخرى  رابحفيما يلي حتليًال لأل - ج

 املطفأة:

 
 األطراف املقابلة اليت يتم التعامل معها:طبيعة حسب اجملموعة الستثمارات فيما يلي حتليًال  - د

  
 
 
 
 
 
 
  

بعض إن القيم العادلة لالستثمارات الظاهرة ابلتكلفة املطفأة ال ختتلف جوهر�ً عن قيمها الدفرتية. إن 
إال أن  أسواق خمتلفةيف ) متداولة "ج" ٦ اإليضاح(واملفصح عنها يف املعينة استثمارات الصكوك 

 غري نشط. التعامل هبا
 

أسهماً ابلقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تتضمن االستثمارات يف األسهم املفصح عنها 
سعودي) مسجلة  الـريمليون  ٤٫٨٩: م٢٠١٨سعودي ( الـريمليون  ٤٫٨٨بقيمة غري متداولة 

 سها ابلقيمة العادلة بشكل موثوق.ابلتكلفة لعدم القدرة على قيا

 ابآلف الر�الت السعودية 
  م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

              
  

 
 مة  الدفرتيةالقي

 إمجايل 
غري  رابحاأل

 احملققة

إمجايل  
اخلسائر غري 

 احملققة

  
 

 العادلة القيمة

  
 

 القيمة الدفرتية

 إمجايل 
غري  رابحاأل

 احملققة

إمجايل  
اخلسائر 

 غري احملققة

  
 

 القيمة العادلة
                

 ١٩٫١٣٣٫٩٣٤  )٢١٫٤٤٦(  ٦٢٫٤٦٤  ١٩٫٠٩٢٫٩١٦  ٢٢٫٧٧٣٫٨٧١  )٢١٫٥٤٨(  ٤٨١٫٥٧٢  ٢٢٫٣١٣٫٨٤٧ صكوكت استثمارا
سندات وكالة ذات 

 ٤٫٩١٣٫١٧٥  -      -      ٤٫٩١٣٫١٧٥  ٤٫٩١١٫٠٩٢  ــــــــ       ــــــــ       ٤٫٩١١٫٠٩٢ أسعار متغرية       

 ٢٤٫٠٤٧٫١٠٩  )٢١٫٤٤٦(  ٦٢٫٤٦٤  ٢٤٫٠٠٦٫٠٩١  ٢٧٫٦٨٤٫٩٦٣  )٢١٫٥٤٨(  ٤٨١٫٥٧٢  ٢٧٫٢٢٤٫٩٣٩ اإلمجايل

 ابآلف الر�الت السعودية   
 م٢٠١٨  م٢٠١٩   
      

 ٢٢٫٧٧٠٫٠٥٣  ٢٦٫٩٢٦٫٠١١   مؤسسات حكومية وشبه حكومية
 ٧٦٤٫٢٥٢  ٤٠١٫٠٣٦   بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 ٥١٧٫٩٧٠  ٢٩١٫٧١٧   شركات
 ٢٤٫٠٥٢٫٢٧٥  ٢٧٫٦١٨٫٧٦٤   اإلمجايل



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٥٥ - 

 (تتمة) االستثمارات – ٦
 

 ٦(املفصح عنها يف اإليضاح يتم تصنيف صناديق االستثمار اليت تتخذ من اململكة العربية السعودية 
 ."خارج اململكة"ستثمارات افئة مقراً هلا ولديها استثمارات يف اخلارج ضمن  )"أ"
 

) مليون ر�ل سعودي ٣٧٥م: ٢٠١٨مليون ر�ل سعودي ( ٣٧٥تبلغ االستثمارات يف الصكوك 
ليت مت رهنها ضمن اتفاقيات إعادة الشراء مع البنوك األخرى. إن القيمة السوقية لالستثمار هي وا

 ).مليون ر�ل سعودي ٣٥٨٫٤٦م: ٢٠١٨مليون ر�ل سعودي ( ٣٨٨٫٣
 

 القروض والسلف، صايف   - ٧
 

  تشمل قروض وسلف إىل األفراد ألغراض شخصية. قروض األفراد:
ف إىل شركات ومؤسسات صغرية ومتوسطة احلجم ابإلضافة تشمل قروض وسل قروض الشركات:

  إىل املؤسسات الفردية.
  تشمل قروض وسلف للموظفني. أخرى:

  القروض والسلف مما يلي:صايف كون يت(أ) 
 ابآلف الر�الت السعودية 

 اجملموع  أخرى  شركات  أفراد  بطاقات ائتمان م٢٠١٩
          

 ٤٩٫٩٩٦٫٢٠٤   ٤٠٧٫٥٤٦  ٢٥٫٤٨٦٫٠٩٩   ٢٣٫٣٧٦٫٩٩٩   ٧٢٥٫٥٦٠  قروض وسلف عاملة
 ٦٧٣٫٠٨٢   ــــــــ       ٤٦٩٫٩٨٤   ١٥٤٫٧٢٧   ٤٨٫٣٧١  قروض وسلف غري عاملة

 ٥٠٫٦٦٩٫٢٨٦   ٤٠٧٫٥٤٦  ٢٥٫٩٥٦٫٠٨٣   ٢٣٫٥٣١٫٧٢٦   ٧٧٣٫٩٣١  إمجايل القروض والسلف

 )١٫٠٠٩٫١٦٧(  ــــــــ       )٧٩٥٫٤٦٠(  )١٥٥٫٩٢٨(  )٥٧٫٧٧٩( خسائر االئتمان املتوقعةخمصص 
 ٤٩٫٦٦٠٫١١٩   ٤٠٧٫٥٤٦  ٢٥٫١٦٠٫٦٢٣   ٢٣٫٣٧٥٫٧٩٨   ٧١٦٫١٥٢  صايف القروض والسلف

 
 ابآلف الر�الت السعودية 

 اجملموع  أخرى  شركات  أفراد  بطاقات ائتمان م٢٠١٨
          

 ٤١٫١٦٥٫٧٧٦   ٤٣١٫١٣٣  ٢١٫١٣٧٫٨٩١   ١٨٫٩٧٣٫٢٦٨   ٦٢٣٫٤٨٤  قروض وسلف عاملة

 ٦٦٤٫٦٢٠   ـــــــــ      ٤٦٤٫٨٧٠   ١٦٠٫٣٢٧   ٣٩٫٤٢٣  قروض وسلف غري عاملة

 ٤١٫٨٣٠٫٣٩٦   ٤٣١٫١٣٣  ٢١٫٦٠٢٫٧٦١   ١٩٫١٣٣٫٥٩٥   ٦٦٢٫٩٠٧  إمجايل القروض والسلف

 )٩٣٣٫٥٠٥(  ـــــــــ      )٧٢٦٫١٧٠(  )١٦٤٫٢٥٧(  )٤٣٫٠٧٨( خسائر االئتمان املتوقعةخمصص 
 ٤٠٫٨٩٦٫٨٩١   ٤٣١٫١٣٣  ٢٠٫٨٧٦٫٥٩١   ١٨٫٩٦٩٫٣٣٨   ٦١٩٫٨٢٩  صايف القروض والسلف

 
ميثل صايف القروض والسلف منتجات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة وتشمل عقود مراحبة وإجارة 

   واستصناع ومشاركة وتورق.
سعودي  الـريليار م ٩٫٩٠ مببلغتتضمن القروض والسلف صايف ذمم مدينة من متويالت إجارة 

 سعودي). الـريمليار  ١٠٫٧٩: م٢٠١٨(
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٥٦ - 

 القروض والسلف، صايف (تتمة)   - ٧
 

 للقروض والسلف:خسارة االئتمان املتوقعة فيما يلي حتليل التغري يف خمصص ب) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)ابآلف الر�الت السعوديةم (٢٠١٩   
 
 
 
 

 
خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 
 شهراً  ١٢

 خسائر ائتمان متوقعة 
غري منخفضة القيمة 
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمين  

خسائر ائتمان  
متوقعة منخفضة 

القيمة االئتمانية على 
 مدى العمر الزمين

  
 
 

 اجملموع
        

        قروض وسلف 
 ٩٣٣٫٥٠٥   ٦٠٢٫١١٦   ١٩٣٫٠٥٥   ١٣٨٫٣٣٤  م٢٠١٩يناير  ١كما يف  خمصص خسارة ائتمان متوقعة

 ـــــــ       )١٧٫٨٥٠(  )٣٫١٩٠(  ٢١٫٠٤٠ شهراً  ١٢خسارة ائتمان متوقعة على مدى  حتويل إىل
حتويل إىل خسارة ائتمان متوقعة غري منخفضة القيمة االئتمانية على 

 مدى العمر الزمين
 
)٢٫٢٥٦( 

  
 ٥٫٦٦٧ 

  
)٣٫٤١١( 

 
 ـــــــ     

ة على حتويل إىل خسارة ائتمان متوقعة منخفضة القيمة االئتماني
 مدى العمر الزمين

 
)٣٫٦١١( 

  
)١٠٩٫٧٧١( 

  
 ١١٣٫٣٨٢ 

 
 ـــــــ     

 ٢٣٢٫٦٦٨   ٢٤٩٫٨٤٨   ٧٫٢٦٥   )٢٤٫٤٤٥( صايف إعادة قياس خمصص خسارة
 ٦٣٫٩٨٧   ٧٫٣١٦   ٦٫٤٢٦   ٥٠٫٢٤٥  موجودات مالية جديدة منشأة أو مشرتاة

 )٣٣٫٢٢٧(  )٢٠٫٠٣٥(  )٤٫٦٣٢(  )٨٫٥٦٠( موجودات مالية مت استبعادها
 )١٨٧٫٧٦٦(  )١٨٧٫٧٦٦(  ـــــــ       ـــــــ      مشطوابت

 ١٫٠٠٩٫١٦٧   ٧٤٣٫٦٠٠   ٩٤٫٨٢٠   ١٧٠٫٧٤٧  م ٢٠١٩ديسمرب  ٣١كما يف  خمصص خسارة ائتمان متوقعة



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٥٧ - 

 القروض والسلف، صايف (تتمة)   - ٧
 

 للقروض والسلف (تتمة):توقعة خسارة االئتمان املب) فيما يلي حتليل التغري يف خمصص 
 

 
مليون ر�ل سعودي وهو ما ساهم يف  ٨٫٨٤خالل السنة، كان هناك حركة يف إمجايل القيم الدفرتية مببلغ 

 وهرية:التغريات خمصص اخلسارة. فيما يلي التغريات اجل
 

مليار  ١٫٨٨و ١مليار ر�ل سعودي يف املرحلة  ٧٫٥٣إمجايل القيم الدفرتية للقروض مببلغ  كان هناك صايف ز�دة
مليون ر�ل  ٣٢٫٤١وهو ما نتج عنه ز�دة يف صايف خسارة االئتمان املتوقعة مببلغ  ٣ر�ل سعودي يف املرحلة 

القروض، كان هناك  – ٢. ابلنسبة للمرحلة ٣ املرحلة مليون ر�ل سعودي يف ١٤١٫٤٨و ١سعودي يف املرحلة 
 ٩٨٫٢٤خسارة االئتمان املتوقعة مببلغ  - ٢مليون ر�ل سعودي نتج عنه نقص يف املرحلة  ٥٧١٫٢نقص مببلغ 

 مليون ر�ل سعودي.
 

مليون  ٩٥٫٠٣خالل السنة حركة يف صايف خسارة ائتمان متوقعة مببلغ الشركات كما نتج عن شطب قروض 
مليون ر�ل سعودي كما يف بداية السنة  ٨٧٫٣٦�ل سعودي. كانت خسارة االئتمان املتوقعة لشطب القروض ر 

 مليون ر�ل سعودي خالل السنة قبل شطب القروض. ١٨٢٫٣٩وهو ما أعيد قياسه خالل السنة ووصل ملبلغ 

)ابآلف الر�الت السعوديةم (٢٠١٨   

 

 
خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 
 شهراً  ١٢

خسائر ائتمان  
متوقعة غري منخفضة 
القيمة االئتمانية على 

 مدى العمر الزمين

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 
 العمر الزمين

  
 
 

 اجملموع
        

        قروض وسلف 
 ١٫١٧٧٫٠١٣   ٨٦٧٫٢١٥   ١٦٧٫٥٠٦   ١٤٢٫٢٩٢  م٢٠١٨يناير  ١خمصص  خسارة ائتمان متوقعة كما يف 

 ــــــــ       )١٩٫٢٢٤(  )٥٣٫٥٠٥(  ٧٢٫٧٢٩  شهراً  ١٢خسارة ائتمان متوقعة على مدى حتويل إىل 
الئتمانية على حتويل إىل خسائر ائتمان متوقعة غري منخفضة القيمة ا

 مدى العمر الزمين
 
)٧٫٢٩٨( 

  
 ٨٫٢٥٢ 

  
)٩٥٤( 

 
 ــــــــ     

حتويل إىل خسائر ائتمان متوقعة منخفضة القيمة االئتمانية على 
 مدى العمر الزمين

 
)٩٣٦( 

  
)٢٣٫٨٣٤( 

  
 ٢٤٫٧٧٠ 

 
 ــــــــ     

 ٢٠٥٫٥٠٣   ٢٥٩٫٣٠٣   ٥٩٫٣١٣   )١١٣٫١١٣( صايف إعادة قياس خمصص خسارة
 ١٠٧٫٩٧٥   ١٧٫٨٣٩   ٣٧٫٥٥٠   ٥٢٫٥٨٦  موجودات مالية جديدة منشأة أو مشرتاة

 )٧١٫٠٨٩(  )٦٠٫٩٣٦(  )٢٫٢٢٧(  )٧٫٩٢٦( موجودات مالية مت استبعادها
 )٤٨٩٫٠١٤(  )٤٨٩٫٠١٤(  ــــــــ       ــــــــ      مشطوابت

 ٣٫١١٧   ٣٫١١٧   ــــــــ       ــــــــ      خمصص مت عكس قيده عند إعادة هيكلة قرض

 ٩٣٣٫٥٠٥   ٦٠٢٫١١٦   ١٩٣٫٠٥٥   ١٣٨٫٣٣٤  م ٢٠١٨ديسمرب  ٣١كما يف  خمصص خسارة ائتمان متوقعة



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٥٨ - 

 القروض والسلف، صايف (تتمة)   - ٧
 

 ئتمان املتوقعة حسب كل فئة من فئات األدوات املالية:فيما يلي حتليل التغري يف خسارة االج) 
 

 

 

)ابآلف الر�الت السعوديةم (٢٠١٩   
 
 
 
 

 
خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 
 شهراً  ١٢

خسائر ائتمان متوقعة  
غري منخفضة القيمة 
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمين  

خسائر ائتمان  
متوقعة منخفضة 

القيمة االئتمانية على 
 العمر الزمينمدى 

  
 
 

 اجملموع
        

        بطاقات االئتمان
 ٤٣٫٠٧٨   ٢٥٫٦٢٥   ١٫٨٦٤   ١٥٫٥٨٩  م٢٠١٨يناير  ١خمصص خسارة كما يف 

 ــــــــ       )١٫٥٢٢(  )٧٦٨(  ٢٫٢٩٠  شهراً  ١٢خسارة ائتمان متوقعة على مدى حتويل إىل 
قيمة االئتمانية على حتويل إىل خسائر ائتمان متوقعة غري منخفضة ال

 ــــــــ       )٢٤٥(  ٥٥٤   )٣٠٩( مدى العمر الزمين
حتويل إىل خسائر ائتمان متوقعة منخفضة القيمة االئتمانية على 

 ٨٥٦   )٤١٧(  )٤٣٩( مدى العمر الزمين
 

 ــــــــ     
 ٥٫٦٨٩   ٨٫٨١١   ٢٤   )٣٫١٤٦( صايف إعادة قياس خمصص خسارة

 ١٦٫٤٧٢   ٢٫٩٨٤   ١٫١٣٦   ١٢٫٣٥٢  يدة منشأةموجودات مالية جد
 )٦٫٣٦٨(  )٣٫٩٨١(  )٥٥٩(  )١٫٨٢٨( موجودات مالية مت استبعادها

 )١٫٠٩٢(  )١٫٠٩٢(  ــــــــ       ــــــــ      مشطوابت
 ٥٧٫٧٧٩   ٣١٫٤٣٦   ١٫٨٣٤   ٢٤٫٥٠٩  م ٢٠١٩ديسمرب  ٣١كما يف  خمصص خسارة ائتمان متوقعة

)آلف الر�الت السعوديةابم (٢٠١٨   

 

 
خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 
 شهراً  ١٢

خسائر ائتمان  
متوقعة غري منخفضة 
القيمة االئتمانية على 

 مدى العمر الزمين

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 
 العمر الزمين

  
 
 

 اجملموع
        

        بطاقات االئتمان
 ١٩٫٥٦٢   ١٣٫٥١٢   ٤٨١   ٥٫٥٦٩  م٢٠١٨يناير  ١ة ائتمان متوقعة كما يف خمصص خسار 

 ــــــــ       )١٫٦٢٢(  )٣١٢(  ١٫٩٣٤  شهراً  ١٢خسارة ائتمان متوقعة على مدى حتويل إىل 
حتويل إىل خسائر ائتمان متوقعة غري منخفضة القيمة االئتمانية على 

 مدى العمر الزمين
 
)١٣٤( 

  
 ٤٠١ 

  
)٢٦٧( 

 
 ــــــــ     

حتويل إىل خسائر ائتمان متوقعة منخفضة القيمة االئتمانية على 
 مدى العمر الزمين

 
)١٧٥( 

  
)١١٩( 

  
 ٢٩٤ 

 
 ــــــــ     

 ٤٫٧٢٦   ٧٫٧٩٥   )١٤١(  )٢٫٩٢٨( صايف إعادة قياس خمصص خسارة
 ٢٢٫٦٠٥   ٩٫٠٧٠   ١٫٥٧٨   ١١٫٩٥٧  موجودات مالية جديدة منشأة

 )١٫٧٥٤(  )١٫٠٩٦(  )٢٤(  )٦٣٤( ات مالية مت استبعادهاموجود
 )٢٫٠٦١(  )٢٫٠٦١(  ــــــــ       ــــــــ      مشطوابت

 ٤٣٫٠٧٨   ٢٥٫٦٢٥   ١٫٨٦٤   ١٥٫٥٨٩  م ٢٠١٨ديسمرب  ٣١كما يف  خمصص خسارة ائتمان متوقعة



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خسارة االئتمان املتوقعة حسب كل فئة من فئات األدوات املالية (تتمة): فيما يلي حتليل التغري يفج) 
 

 

 )ابآلف الر�الت السعوديةم (٢٠١٩ 

 

 
خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 
 شهراً  ١٢

خسائر ائتمان متوقعة 
غري منخفضة القيمة 
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمين

 خسائر ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة 

على مدى  االئتمانية
 العمر الزمين

 
 

 
 اجملموع

     
     قروض األفراد

 ١٦٤٫٢٥٧  ٦٩٫٥٣٥  ٢٫٥١٧  ٩٢٫٢٠٥  م٢٠١٩يناير  ١خمصص خسارة كما يف 
 ـــــــــ      )١٦٫٣٢٨( )١٫٦٩٩( ١٨٫٠٢٧  شهراً  ١٢خسارة ائتمان متوقعة على مدى حتويل إىل 
يمة االئتمانية خسائر ائتمان متوقعة غري منخفضة القحتويل إىل 

 على مدى العمر الزمين
 
)٤٢٧( 

 
 ٢٫١٣٠ 

 
)١٫٧٠٣( 

 
 ـــــــــ     

خسائر ائتمان متوقعة منخفضة القيمة االئتمانية على حتويل إىل 
 مدى العمر الزمين

 
)٣٣٥( 

 
)١٧٩( 

 
 ٥١٤ 

 
 ـــــــــ     

 )١٤٫٨٨٢( ٢٦٫٨١٥  )١٫٣٠٣( )٤٠٫٣٩٤( صايف إعادة قياس خمصص خسارة
 ٢٦٫٢٥٥  ٤٫١٢٣  ٨٥  ٢٢٫٠٤٧  دات مالية جديدة منشأةموجو 

 )١٥٫٤١٧( )١٠٫٤٥١( )٢٦١( )٤٫٧٠٥( موجودات مالية مت استبعادها
 )٤٫٢٨٥( )٤٫٢٨٥( ـــــــــ      ـــــــــ      مشطوابت

 ١٥٥٫٩٢٨  ٦٨٫٢٢٠  ١٫٢٩٠  ٨٦٫٤١٨  م٢٠١٩ديسمرب  ٣١كما يف  خمصص خسارة ائتمان متوقعة

 )آلف الر�الت السعوديةابم (٢٠١٨ 

 

 
خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 
 شهراً  ١٢

خسائر ائتمان متوقعة 
غري منخفضة القيمة 
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمين

 
خسائر ائتمان متوقعة 

منخفضة القيمة االئتمانية 
 على مدى العمر الزمين

 
 

 
 اجملموع

     
     قروض األفراد

 ١٧٠٫٣٦١  ٧٠٫٩٥٧  ٣٫٢٨٣  ٩٦٫١٢١  م٢٠١٨يناير  ١خمصص خسارة كما يف 
 ـــــــــ      )١٧٫٦٠٢( )١٫٧٥٠( ١٩٫٣٥٢  شهراً  ١٢خسارة ائتمان متوقعة على مدى حتويل إىل 

حتويل إىل خسائر ائتمان متوقعة غري منخفضة القيمة االئتمانية 
 على مدى العمر الزمين

 
)٧٣٦( 

 
 ١٫٤٢٣ 

 
)٦٨٧( 

 
 ـــــــــ     

ويل إىل خسائر ائتمان متوقعة منخفضة القيمة االئتمانية على حت
 مدى العمر الزمين

 
)٢٨١( 

 
)٢٥٠( 

 
 ٥٣١ 

 
 ـــــــــ     

 )٢٦٫٩٨٢( ٢٧٫٠١٢  )٣٠٦( )٥٣٫٦٨٨( صايف إعادة قياس خمصص خسارة
 ٤٠٫٥٠١  ٤٫٩٣٢  ٥٥٠  ٣٥٫٠١٩  موجودات مالية جديدة منشأة 

 )١٧٫٥٨٥( )١٣٫٥٧٠( )٤٣٣( )٣٫٥٨٢( موجودات مالية مت استبعادها
 )٢٫٠٣٨( )٢٫٠٣٨( ـــــــــ      ـــــــــ      مشطوابت

 ١٦٤٫٢٥٧  ٦٩٫٥٣٥  ٢٫٥١٧  ٩٢٫٢٠٥  م٢٠١٨ديسمرب  ٣١خمصص خسارة ائتمان متوقعة كما يف 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 ب كل فئة من فئات األدوات املالية (تتمة):فيما يلي حتليل التغري يف خسارة االئتمان املتوقعة حسج) 
 

 

 
 

 )ابآلف الر�الت السعوديةم (٢٠١٩ 

 

 
خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 
 شهراً  ١٢

خسائر ائتمان متوقعة 
غري منخفضة القيمة 
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمين

 خسائر ائتمان متوقعة
منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 
 العمر الزمين

 
 

 
موعاجمل  

     
     قروض الشركات

 ٧٢٦٫١٧٠  ٥٠٦٫٩٥٦  ١٨٨٫٦٧٤  ٣٠٫٥٤٠  م٢٠١٩يناير  ١خمصص خسارة كما يف 
 ـــــــ       ـــــــ       )٧٢٣( ٧٢٣  شهراً  ١٢خسارة ائتمان متوقعة على مدى حتويل إىل 

حتويل إىل خسائر ائتمان متوقعة غري منخفضة القيمة االئتمانية 
 عمر الزمينعلى مدى ال

 
)١٫٥٢٠( 

 
 ـــــــ       )١٫٤٦٣( ٢٫٩٨٣ 

حتويل إىل خسائر ائتمان متوقعة منخفضة القيمة االئتمانية على 
 مدى العمر الزمين

 
)٢٫٨٣٧( 

 
)١٠٩٫١٧٥( 

 
 ـــــــ       ١١٢٫٠١٢ 

 ٢٤١٫٨٦١  ٢١٤٫٢٢٢  ٨٫٥٤٤  ١٩٫٠٩٥  صايف إعادة قياس خمصص خسارة
 ٢١٫٢٦٠  ٢٠٩  ٥٫٢٠٥  ١٥٫٨٤٦  أةموجودات مالية جديدة منش
 )١١٫٤٤٢( )٥٫٦٠٣( )٣٫٨١٢( )٢٫٠٢٧( موجودات مالية مت استبعادها

 )١٨٢٫٣٨٩( )١٨٢٫٣٨٩( ـــــــ       ـــــــ       مشطوابت

 ٧٩٥٫٤٦٠  ٦٤٣٫٩٤٤  ٩١٫٦٩٦  ٥٩٫٨٢٠  م٢٠١٩ديسمرب  ٣١خمصص خسارة ائتمان متوقعة كما يف 

 )السعودية ابآلف الر�التم (٢٠١٨ 

 

 
خسارة ائتمان 

متوقعة على مدى 
 شهراً  ١٢

خسائر ائتمان متوقعة 
غري منخفضة القيمة 
االئتمانية على مدى 

 العمر الزمين

خسائر ائتمان متوقعة 
منخفضة القيمة 

االئتمانية على مدى 
 العمر الزمين

 
 

 
 اجملموع

     
     قروض الشركات

 ٩٨٧٫٠٩٠  ٧٨٢٫٧٤٦  ١٦٣٫٧٤٢  ٤٠٫٦٠٢  م٢٠١٨يناير  ١خمصص خسارة كما يف 

 شهراً  ١٢خسارة ائتمان متوقعة على مدى حتويل إىل 
 
 ٥١٫٤٤٣ 

 
 ـــــــ       ـــــــ       )٥١٫٤٤٣(

حتويل إىل خسائر ائتمان متوقعة غري منخفضة القيمة االئتمانية 
 على مدى العمر الزمين

 
)٦٫٤٢٨( 

 
 ـــــــ       ـــــــ       ٦٫٤٢٨ 

حتويل إىل خسائر ائتمان متوقعة منخفضة القيمة االئتمانية على 
 مدى العمر الزمين

 
)٤٨٠( 

 
)٢٣٫٤٦٥( 

 
 ـــــــ       ٢٣٫٩٤٥ 

 ٢٢٧٫٧٥٩  ٢٢٤٫٤٩٦  ٥٩٫٧٦٠  )٥٦٫٤٩٧( صايف إعادة قياس خمصص خسارة
 ٤٤٫٨٦٩  ٣٫٨٣٧  ٣٥٫٤٢٢  ٥٫٦١٠  موجودات مالية جديدة منشأة

 )٥١٫٧٥٠( )٤٦٫٢٧٠( )١٫٧٧٠( )٣٫٧١٠( ستبعادهاموجودات مالية مت ا
 )٤٨٤٫٩١٥( )٤٨٤٫٩١٥( ـــــــ       ـــــــ       مشطوابت

 ـــــــ       ـــــــ       خمصص مت عكس قيده عند إعادة هيكلة قرض
 
 ٣٫١١٧ 

 
 ٣٫١١٧ 

 ٧٢٦٫١٧٠  ٥٠٦٫٩٥٦  ١٨٨٫٦٧٤  ٣٠٫٥٤٠  م٢٠١٨ديسمرب  ٣١خمصص خسارة كما يف 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 القروض والسلف، صايف (تتمة)   - ٧
 
 :كما يليخسارة االئتمان املتوقعة  احلركة يف خمصص  )د(
 

 

 
م والذي ال ٢٠١٩ديسمرب  ٣١املبلغ التعاقدي القائم للموجودات املالية والذي مت شطبه خالل السنة املنتهية يف 

 مليون ر�ل سعودي). ٤٤٥٫٢م: ٢٠١٨مليون ر�ل سعودي ( ١٧٤٫٦يزال خيضع لألنشطة اإللزامية هو 
   

 ابآلف الر�الت السعودية 
 اجملموع  شركات  أفراد  بطافات ائتمان م٢٠١٩

        
 ٩٣٣٫٥٠٥   ٧٢٦٫١٧٠   ١٦٤٫٢٥٧   ٤٣٫٠٧٨  م٢٠١٩يناير  ١خسارة االئتمان املتوقعة االفتتاحي كما يف خمصص 

 ٣٨٥٫٤٨٦   ٢٩٢٫٨٩٩   ٧٦٫٧٩٤   ١٥٫٧٩٣  حممل اخنفاض القيمة للسنة
 )١٨٧٫٧٦٦(  )١٨٢٫٣٨٩(  )٤٫٢٨٥(  )١٫٠٩٢( ديون معدومة مت شطبها خالل السنة

 )١٢٢٫٠٥٨(  )٤١٫٢٢٠(  )٨٠٫٨٣٨(  ــــــــ       امبالغ مسرتدة/معكوسة القيد سبق تكوين خمصص هل
 ١٫٠٠٩٫١٦٧   ٧٩٥٫٤٦٠   ١٥٥٫٩٢٨   ٥٧٫٧٧٩  ةالرصيد يف �اية السن

 ابآلف الر�الت السعودية 
 اجملموع  شركات  أفراد  بطافات ائتمان م٨٢٠١
        

يناير  ١خسارة االئتمان املتوقعة االفتتاحي كما يف خمصص 
 ١٫١٧٧٫٠١٣   ٩٨٧٫٠٩٠   ١٧٠٫٣٦١   ١٩٫٥٦٢  م٢٠١٨

 ٤٣٨٫٥١٣   ٣٢٨٫١٤٩   ٨٤٫٧٨٧   ٢٥٫٥٧٧  حممل اخنفاض القيمة للسنة
 )٤٨٩٫٠١٤(  )٤٨٤٫٩١٥(  )٢٫٠٣٨(  )٢٫٠٦١( ديون معدومة مت شطبها خالل السنة

 )١٩٦٫١٢٤(  )١٠٧٫٢٧١(  )٨٨٫٨٥٣(  ــــــــ       امعكوسة القيد سبق تكوين خمصص هل / مبالغ مسرتدة
 ٣٫١١٧   ٣٫١١٧   ــــــــ        ــــــــ       خمصص مت عكس قيده عند إعادة هيكلة قرض

 ٩٣٣٫٥٠٥   ٧٢٦٫١٧٠   ١٦٤٫٢٥٧   ٤٣٫٠٧٨  الرصيد يف �اية السنة



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 :قائمة الدخل املوحدة كما يلييف للسنة املتوقعة االئتمان خلسارة اخنفاض القيمة صايف خمصص  )هـ(
 

 
 قطاعات االقتصادية:حسب الاخنفاض القيمة فيما يلي حتليالً برتكز خماطر القروض والسلف وخمصص ) و(

  
 ابآلف الر�الت السعودية 

 م٢٠١٩
القروض والسلف 

 العاملة
القروض والسلف  

 غري العاملة
خلسارة حمدد خمصص  

 االئتمان املتوقعة
صايف القروض  

 والسلف
        

 ١٫٧٣٤٫٦٨٤  )٦٫٦٧٢(  ـــــــ       ١٫٧٤١٫٣٥٦ حكوميةحكومية وشبه 
 ١٫٥٥٤٫٢٧٣  )٣٫٦٠٦(  ـــــــ       ١٫٥٥٧٫٨٧٩ بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 ٢٤٫٩٦٨  )٣٢(  ـــــــ       ٢٥٫٠٠٠ وصيد األمساك زراعة
 ٤٫٠٧٥٫٨٦٩  )٢٣٧٫٢٢٩(  ١٤٫٤٦٤  ٤٫٢٩٨٫٦٣٤ مصانع

 ٩٢٤٫٣٨٢  )٦٠٫٩٢٤(  ٧٠٫٢٢٥  ٩١٥٫٠٨١ بناء وانشاءات
 ٩٫٨٠١٫٥٨٥  )٣١١٫٤٦٠(  ٢٠٧٫٠٦٦  ٩٫٩٠٥٫٩٧٩ جتارة

 ١١٧٫٩٣٢  )١٫١٦٥(  ـــــــ       ١١٩٫٠٩٧ تنقل واتصاال
 ١٫٤١٨٫١٠٦  )١١٤٫٣٥٢(  ١٦٢٫٧٩٩  ١٫٣٦٩٫٦٥٩ خدمات

 ٢٤٫٠٩١٫٩٥٠  )٢١٣٫٧٠٧(  ٢٠٣٫٠٩٨  ٢٤٫١٠٢٫٥٥٩ قروض افراد وبطاقات ائتمان
 ١٫٢٧٠٫٦٥٤  ـــــــ       ـــــــ       ١٫٢٧٠٫٦٥٤ تداول أسهم

 ٤٫٦٤٥٫٧١٦  )٦٠٫٠٢٠(  ١٥٫٤٣٠  ٤٫٦٩٠٫٣٠٦ أخرى
 ٤٩٫٦٦٠٫١١٩  )١٫٠٠٩٫١٦٧(  ٦٧٣٫٠٨٢  ٤٩٫٩٩٦٫٢٠٤ اإلمجايل

 
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الر�الت السعودية 
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

    
 ٤٣٨٫٥١٣   ٣٨٥٫٤٨٦  السلف للسنةعلى القروض و خلسارة االئتمان املتوقعة حممل اخنفاض القيمة 

 )١٩٦٫١٢٤(  )١٢٢٫٠٥٨( عكس قيد مبالغ سبق تكوين خمصص هلا /مبالغ مسرتدة 
 )١٢٦٫٤٨١(  )٤٦٫٧٢٧( من ديون سبق شطبها مبالغ مسرتدة 

رصدة لدى البنوك خلسارة االئتمان املتوقعة لأل صايف حممل اخنفاض القيمة 
 ٣٣٠   ٨٩٢  واملؤسسات املالية األخرى

عكس قيد مبلغ مت تكوين خمصص له سابقاً فيما يتعلق ابملطلوابت الطارئة 
 )٦٠٫٦٤٠( ذات الصلة ابالئتمان

  
)٩٫٤٣٨( 

 ١٠٦٫٨٠٠   ١٥٦٫٩٥٣  صايف  حممل اخنفاض القيمة خلسارة االئتمان املتوقعة



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٦٣ - 

 القروض والسلف، صايف (تتمة)   - ٧
 

  حسب القطاعات االقتصادية:اخنفاض القيمة فيما يلي حتليالً برتكز خماطر القروض والسلف وخمصص ) و(
 (تتمة)

 
 ابآلف الر�الت السعودية 

 م٢٠١٨
 القروض والسلف 

 لعاملةا
القروض والسلف  

 غري العاملة
حمدد الخنفاض خمصص  

 القيمة
 صايف القروض  

 والسلف
        

 ٧٢٧٫٩٣١  )١٫٦٩٣(  ــــــــ       ٧٢٩٫٦٢٤ كوميةحكومية وشبه ح
 ٦٦٠٫٥٦٧  )٩٣٢(  ــــــــ       ٦٦١٫٤٩٩ بنوك ومؤسسات مالية أخرى

 ٣٧٫٥١٠  )١٣(  ــــــــ       ٣٧٫٥٢٣ وصيد االمساك زراعة
 ٤٫٨٠٠٫٦٤١  )١٦٨٫٣٣٣(  ١٠٫٣٠٧  ٤٫٩٥٨٫٦٦٧ مصانع

 ٩٨٩٫٧١٥  )١٢٧٫٥٧٧(  ١٧٣٫٦٠٧  ٩٤٣٫٦٨٥ بناء وانشاءات
 ٨٫١٥٤٫٧٧٦  )٢٤٨٫٠٨٨(  ١٤٦٫٥١٢  ٨٫٢٥٦٫٣٥٢ جتارة

 ٢٩٫٧٢٥  )٥٩(  ــــــــ       ٢٩٫٧٨٤ نقل واتصاالت
 ١٫٣٩٢٫٥٠٤  )١١١٫٠٨٠(  ١١٨٫٦٠٢  ١٫٣٨٤٫٩٨٢ خدمات

 ١٩٫٥٨٩٫١٦٧  )٢٠٧٫٣٣٥(  ١٩٩٫٧٥٠  ١٩٫٥٩٦٫٧٥٢ قروض أفراد وبطاقات ائتمان
 ١٫٢٧٣٫٧١٠  ــــــــ       ــــــــ       ١٫٢٧٣٫٧١٠ تداول أسهم

 ٣٫٢٤٠٫٦٤٥  )٦٨٫٣٩٥(  ١٥٫٨٤٢  ٣٫٢٩٣٫١٩٨ أخرى
 ٤٠٫٨٩٦٫٨٩١  )٩٣٣٫٥٠٥(  ٦٦٤٫٦٢٠  ٤١٫١٦٥٫٧٧٦ اإلمجايل

 
 يف عقارات أخرى، صا) ز(
 ابآلف الر�الت السعودية  
 م٢٠١٨  م٢٠١٩  
     

 ٤٤٥٫٠٤٦   ٤٥٣٫١٥٠   الرصيد يف بداية السنة 
 ١١٫٠٤٦   ١٨٫٢٨٥   إضافات خالل السنة 

 )٢٫٩٤٢(  )٢٫٤٤٣(  خالل السنة استبعادات

 ٤٥٣٫١٥٠   ٤٦٨٫٩٩٢   الرصيد يف �اية السنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٦٤ - 

 االستثمار يف شركة زميلة- ٨
 

. مت توضيح كافة التفاصيل املتعلقة %٣٥متلك اجملموعة حصة يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين نسبتها 
) حول هذه القوائم املالية املوحدة. القيمة ٤٠) و(٢٩بشركة اجلزيرة تكافل تعاوين يف اإليضاحني (

مليون  ٢١٧٫٣٢ هي م٢٠١٩ديسمرب  ٣١السوقية لالستثمار يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 
 ال سعودي).ـمليون ري ٢١٤٫٦٢: م٢٠١٨( سعوديال ـري

 
 ٣١يلخص اجلدول التايل آخر املعلومات املالية املتوفرة عن شركة اجلزيرة تكافل تعاوين كما يف 

 ديسمرب وللسنة املنتهية بذلك التاريخ:
 

 ابآلف الر�الت السعودية 
  م٢٠١٨ م٢٠١٩ 
   

 ٦١٣٫٣٦٨  ٦٨٠٫٨٢٥  إمجايل موجودات 
 )٢٢٥٫٤٥٥( )٢٥٦٫٩٣٦( إمجايل مطلوابت 

 ٣٨٧٫٩١٣  ٤٢٣٫٨٠٧  إمجايل حقوق املسامهني
 %٣٥  %٣٥  نسبة ملكية اجملموعة

 ١٣٥٫٧٧٠  ١٤٨٫٣٣٢  القيمة الدفرتية لالستثمار
 

 ابآلف الر�الت السعودية 
  م٢٠١٨ م٢٠١٩ 
   

 ٢٩٫٧٩٤  ٣٦٫٨٢١  قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة الربحإمجايل 
 ١٠٫٤٢٨  ١٢٫٨٨٨  حصة اجملموعة من الربح للسنة

 
 يلخص اجلدول التايل حركة االستثمار يف الشركة الزميلة خالل السنة:

 
 ابآلف الر�الت السعودية 
  م٢٠١٨ م٢٠١٩ 
   

 ١٣٤٫٠٧١  ١٣٥٫٧٧٠  الرصيد يف بداية السنة
 ١٠٫٤٢٨  ١٢٫٨٨٨  وضريبة الدخل من الربح للسنة قبل الزكاةحصة 

 )١٥٤( )٣٢٦( وضريبة الدخل حصة من الزكاة
 )٨٫٥٧٥( ـــــــ      توزيعات أرابح مستلمة

 ١٣٥٫٧٧٠  ١٤٨٫٣٣٢  الرصيد كما يف �اية السنة
  

 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٦٥ - 

 صايفممتلكات ومعدات،  - ٩
 

 ابآلف الر�الت السعودية 
  م٢٠١٨ م٢٠١٩ 

 ٦٠٦٫٩٧٣ ٥٨٢٫٤٢٦ موجودات ملموسة (إيضاح ا)
 ـــــــــ     ٤١٩٫٦٥٧ (إيضاح ب)، صايف حق استعمال األصل

 ١٥٤٫٢٧٤ ١٥٢٫١٨٧ )جموجودات غري ملموسة (إيضاح 
 ٧٦١٫٢٤٧ ١٫١٥٤٫٢٧٠ اجملموع

 
  صايفممتلكات ومعدات،  )أ

 أراضي ومباين 
حتسينات على  

 عقارات مستأجرة
أاثث ومعدات  

 وسيارات
اعمال رأمسالية  

 حتت التنفيذ
 اإلمجايل 

 
          التكلفة

 ١٫٣٨٣٫٠٥٤   ٣٣٫٣٥٢   ٥٧٤٫٠١٥   ٥٣٤٫٥٦١  ٢٤١٫١٢٦ م٢٠١٨يناير  ١كما يف 
 ٣٢٫٤٨٣   ١٩٫٤٠١   ١٠٫٨٦٣   ٢٫٢١٩  ــــــــ      إضافات خالل السنة
 ـــــــــ         )١٦٫٥٣٧(  ١٠٫٥٣٠   ٦٫٠٠٧  ــــــــ      حتويالت خالل السنة

 )٢٫١٠٩(  ــــــــ       )٢٫١٠٩(  ــــــــ       ــــــــ      استبعادات خالل السنة

 ١٫٤١٣٫٤٢٨   ٣٦٫٢١٦   ٥٩٣٫٢٩٩   ٥٤٢٫٧٨٧  ٢٤١٫١٢٦ م٢٠١٩يناير  ١كما يف 
          

 ٤٠٫٧٨٨   ٣٣٫٧٠٣   ٤٫١٩٢   ٢٫٨٩٣  ــــــــ      إضافات خالل السنة
 ــــــــ       )٩٫٢٨٩(  ٦٫٢٢٧   ٣٫٠٦٢  ــــــــ      حتويالت خالل السنة

 )٣٫٣٨٥(  ــــــــ       )٣٫٣٨٥(  ــــــــ       ــــــــ      استبعادات خالل السنة
 ١٫٤٥٠٫٨٣١   ٦٠٫٦٣٠   ٦٠٠٫٣٣٣   ٥٤٨٫٧٤٢  ٢٤١٫١٢٦ م٢٠١٩ديسمرب  ٣١كما يف 

          
          االستهالك املرتاكم

 ٧٤٢٫١٢٦   ـــــــــ       ٤٤٤٫٥٦٢   ٢٩٢٫٥٢٤  ٥٫٠٤٠ م٢٠١٨يناير  ١كما يف 
 ٦٦٫٤١٨   ـــــــــ       ٣٩٫٣٤٤   ٢٧٫٠٧٤  ــــــــ      لسنةلاحململ 

 )٢٫٠٨٩(  ـــــــــ       )٢٫٠٨٩(  ــــــــ       ــــــــ      استبعادات
 ٨٠٦٫٤٥٥   ـــــــــ       ٤٨١٫٨١٧   ٣١٩٫٥٩٨  ٥٫٠٤٠ م٢٠١٩يناير  ١كما يف 
 ٦٥٫١٦٠   ـــــــــ       ٣٧٫٦٧٩   ٢٧٫٤٨١  ــــــــ      لسنةلاحململ 

 )٣٫٢١٠(  ـــــــــ       )٣٫٢١٠(  ــــــــ       ــــــــ      استبعادات
 ٨٦٨٫٤٠٥   ـــــــــ       ٥١٦٫٢٨٦   ٣٤٧٫٠٧٩  ٥٫٠٤٠ م٢٠١٩ديسمرب  ٣١كما يف 

          
 صايف القيمة الدفرتية 

 ٢٣٦٫٠٨٦ م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف 
 

٢٠١٫٦٦٣ 
 

 ٨٤٫٠٤٧ 
 

 ٦٠٫٦٣٠ 
 

 ٥٨٢٫٤٢٦ 
          

 ٦٠٦٫٩٧٣   ٣٦٫٢١٦  ١١١٫٤٨٢  ٢٢٣٫١٨٩  ٢٣٦٫٠٨٦ م٢٠١٨ديسمرب  ٣١يف 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٦٦ - 

 (تتمة) صايفممتلكات ومعدات،  - ٩
 

 ، صايفحق استعمال املوجوداتب) 

 
 ج) املوجودات غري امللموسة

 

 
 
 

 ابآلف الر�الت السعودية 
 
 

 أراضي ومباين
 

   معدات مكتبية
   سيارات

 اإلمجايل

        التكلفة
        

)  ١٦تعديالت على التحول إىل املعيار (
 ٤٧٠٫٥٦٣  ١٫١٦٥   ٦٫٥٧٣  ٤٦٢٫٨٢٥ م٢٠١٩يناير  ١كما يف 

 ٤٥٫٧٩٠  ٦٧   ٥٣٠  ٤٥٫١٩٣ إضافات خالل السنة
 ٥١٦٫٣٥٣  ١٫٢٣٢   ٧٫١٠٣  ٥٠٨٫٠١٨ م٢٠١٩ديسمرب  ٣١

        
        ماالستهالك املرتاك

 ٩٦٫٦٩٦  ٥٨٧   ٢٫٣٤٥  ٩٣٫٧٦٤ احململ للسنة
 ٩٦٫٦٩٦  ٥٨٧   ٢٫٣٤٥  ٩٣٫٧٦٤ م٢٠١٩ديسمرب  ٣١

 صايف القيمة الدفرتية 
 ٤٫٧٥٨  ٤١٤٫٢٥٤ م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف 

 
 ٦٤٥ 

 
٤١٩٫٦٥٧ 

 ابآلف الر�الت السعودية 
 
 برامج حاسب آيل 

 اعمال رأمسالية  
 حتت التنفيذ

 
 اإلمجايل

      التكلفة
      

 ٢٧٨٫٤٣٢  ٧٥٫٠٣٧   ٢٠٣٫٣٩٥ م٢٠١٨يناير  ١يف 
 ٣٧٫٣٠١  ٣٦٫٤٩٩   ٨٠٢ إضافات خالل السنة
 ـــــــــ       )٧٢٫٧٢٧(  ٧٢٫٧٢٧ استبعادات خالل السنة

 ٣١٥٫٧٣٣  ٣٨٫٨٠٩   ٢٧٦٫٩٢٤ م٢٠١٩يناير  ١يف 
      

 ٣٧٫٠٨٣  ٣٦٫٥٧٣   ٥١٠ إضافات خالل السنة
 ـــــــــ       )٢٨٫١٥٣(  ٢٨٫١٥٣ استبعادات خالل السنة

 ٣٥٢٫٨١٦  ٤٧٫٢٢٩   ٣٠٥٫٥٨٧ م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٦٧ - 

 (تتمة) صايفممتلكات ومعدات،  - ٩
 

 ج) املوجودات غري امللموسة (تتمة)
 

 
 األخرىوجودات امل - ١٠

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الر�الت السعودية 
 
 برامج حاسب آيل 

 اعمال رأمسالية  
 تنفيذحتت ال

 
 اإلمجايل

      االستهالك املرتاكم
 ١٣٤٫٨٣٤  ـــــــــ       ١٣٤٫٨٣٤ م٢٠١٨يناير  ١يف 

 ٢٦٫٦٢٥  ـــــــــ       ٢٦٫٦٢٥ احململ للسنة
 ١٦١٫٤٥٩  ـــــــــ       ١٦١٫٤٥٩ م٢٠١٩ يناير ١يف 

      
 ٣٩٫١٧٠  ـــــــــ       ٣٩٫١٧٠ احململ للسنة

 ٢٠٠٫٦٢٩  ـــــــــ       ٢٠٠٫٦٢٩ م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف 
      

      صايف القيمة الدفرتية 
 ١٥٢٫١٨٧  ٤٧٫٢٢٩  ١٠٤٫٩٥٨ م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف 

 ١٥٤٫٢٧٤  ٣٨٫٨٠٩  ١١٥٫٤٦٥ م٢٠١٨ديسمرب  ٣١يف 

 ابآلف الر�الت السعودية  
م٢٠١٩   م٢٠١٨    

 ٢٢٧٫٥٥٣  ١٩٨٫٣١٥  ذمم مدينة أخرىسلف ومبالغ مدفوعة مقدماً و 
 ١٠٤٫٣٤٤  ١١١٫٧٣١  مشتقاتأتمينات مالية مقابل 

 -  ١٠٥٫٨٩٩  ضريبة قيمة مضافة مستحقة القبض
 ٥٤٫٦٦٣  ٦٩٫٦٠٥  أخرى

 ٣٨٦٫٥٦٠  ٤٨٥٫٥٥٠  اإلمجايل
     



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٦٨ - 

 
 املشتقات - ١١

الية املشتقة التالية ألغراض املتاجرة والتحوط دورة أعماهلا العادية األدوات امل خاللتستخدم اجملموعة 
 االسرتاتيجي:

 
 طبيعة / نوع املشتقات احملتفظ هبا ١-١١

 
 مقايضاتأ. 

هي التزامات الستبدال جمموعة من التدفقات النقدية أبخرى. ابلنسبة ملقايضات العموالت اخلاصة 
ة أو متغرية يف عملة واحدة دون اثبت سعاريقوم أطراف املقايضة عموما ابستبدال دفعات عموالت أب

العموالت بني العمالت يتم تبادل دفعات األصل  أسعاراستبدال األصل. وابلنسبة ملقايضات 
 والعموالت الثابتة واملتغرية بعمالت خمتلفة.

 
 ب. خيارات (وعد العمالت االجنبية)

مقابل  الصفقات أو سلسلة من إحدى الصفقاتلدخول يف ابمبوجبها العميل يوافق معامالت هي 
إىل الطرف الثاين  واحدطرف من  تعهدإبعطاء ) الواعد(يقوم أحد األطراف حيث  دفع عمولة،

  ).املوعود(
 

على  تقوم اجملموعة ابلدخول يف اخليارواحد أو جمموعة من الوعود. طرف من وعد  اخلياريكون قد 
شراء أو بيع أو (شراء وبيع) بد وعيقوم العميل بعمل لعميل، حيث حمفظة املخاطر اخلاصة اب أساس

 .ملخاطرهلتحوط بقصد ا عملة مع أو بدون شروط
 

 الغرض من املشتقات ٢-١١
 

 حمتفظ هبا ألغراض املتاجرةمشتقات أ) 
أو تعزيز املراكز أو الرتجيح بني  املبيعاتيف شتقات املتداول  اجملموعة يف أنشطةتتعلق معظم 

مي منتجات للعمالء لتمكينهم من حتويل أو تعديل أو تقدأنشطة املبيعات  األفضليات. تتضمن
إدارة مراكز خماطر السوق مع توقع احلصول تعزيز املراكز ختفيض املخاطر احلالية واملستقبلية. ويشمل 

حتديد فروق أما الرتجيح فيشمل . سعارأو مؤشرات األ سعارمن التغريات اإلجيابية يف األ أرابحعلى 
 .أرابحتوقع احلصول على مع  املنتجاتبني األسواق أو  سعاراأل
 

 حمتفظ هبا ألغراض التحوطمشتقات ب) 
 هاتعرضمن فف ختغراض التحوط كي ألاجملموعة مشتقات متوافقة مع أحكام الشريعة ستخدم ت

  .العموالت والصرف األجنيب تذبذب أسعارملخاطر 
 

تتم إدارة تعرض ة إدارة املخاطر كجزء من عملي  نظام شامل لقياس وإدارة املخاطر. اجملموعة تاعتمد
 أسعارالعموالت للحد من تعرضها ملخاطر  أسعارالصرف األجنيب و  أسعارلتقلبات يف اجملموعة ل

 طبقًا للدليل الذيالعمالت والعموالت إىل مستو�ت مقبولة على النحو الذي حيدده جملس اإلدارة 
 .مؤسسة النقد العريب السعودي  هأصدرت

 
موجوداهتا ومطلوابهتا تستخدم اجملموعة املشتقات ألغراض حتوطية لتعديل مدى كجزء من إدارة 

العمالت والعموالت. وهذا يتحقق عمومًا من خالل التحوط  أسعارتعرضها ملخاطر تذبذب 
 ملعامالت حمددة. 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٦٩ - 

 (تتمة) املشتقات – ١١
 

 الغرض من املشتقات ٢-١١
 

 (تتمة) حمتفظ هبا ألغراض التحوطب) مشتقات 
 

 وطات التدفقات النقديةحت
ملوجودات ا علىاملستقبلية معرضة ملخاطر تقلبات التدفقات النقدية من العموالت اخلاصة  اجملموعة

 اجملموعةستخدم ت. عموالت خاصة أسعاروحتمل خماطر غراض املتاجرة املعدة ألواملطلوابت غري 
شري اجلدول ياخلاصة.  ةولالعم أسعارمن خماطر كأدوات حتوط العموالت اخلاصة   أسعارمقايضات 

حتصل فيها تدفقات نقدية متحوط هلا الفرتات اليت من املتوقع أن إىل ديسمرب،  ٣١أد�ه كما يف 
 ة:الدخل املوحد ومىت من املتوقع أن تؤثر على قائمة

 ابآلف الر�الت السعودية ٢٠١٩م
سنوات ٣-١  خالل سنة  سنوات ٥اكثر من   سنوات ٥-٣    

 ٥٢٫٣٢٨   ٨٠٫٢٤١   ٩٠٫١٩٦   ٤٢٫٠٦٨  ية داخلة (موجودات)تدفقات نقد
 )٢٫١٢٤٫٢٣٩(  )٣٨٥٫١٣٣(  )٣٨٦٫١٨٩(  )١٨٨٫٥١٢( تدفقات نقدية خارجة (مطلوابت)

 )٢٫٠٧١٫٩١١(  )٣٠٤٫٨٩٢(  )٢٩٥٫٩٩٣(  )١٤٦٫٤٤٤( ، صايفتدفقات نقدية خارجة
 

 ابآلف الر�الت السعودية ٢٠١٨م
سنوات ٣-١  خالل سنة  سنوات ٥اكثر من   سنوات ٥-٣    

 ٩١٫٧٣٠   ٨٥٫٩٣٦   ٩٠٫٣٠١   ٤١٫٩٦٣  تدفقات نقدية داخلة (موجودات)

 )٣٫٣٢٠٫٢٨٥(  )٥٤٢٫٧٠٨(  )٥٢٢٫٠٤٢(  )٢٤٨٫٧١٣( تدفقات نقدية خارجة (مطلوابت)

 )٣٫٢٢٨٫٥٥٥(  )٤٥٦٫٧٧٢(  )٤٣١٫٧٤١(  )٢٠٦٫٧٥٠( ، صايفتدفقات نقدية خارجة
 

ائمة الدخل املوحدة إعادة تصنيفها إىل ق حتوطات التدفقات النقدية اليت متمن اخلسائر فيما يلي 
 :خالل السنة

   
  

 
 
 
 
 
 

 ابآلف الر�الت السعودية  
 م٢٠١٨  م٢٠١٩  

     
 ٢٫١٤٥   ١٫٧٦٠   دخل عموالت خاصة

 )٢٫٤٧٤(  )١٫٨٢٢(  مصروف عموالت خاصة
  حتوطات التدفقات النقدية اليت متصايف اخلسائر من 

 )٦٢(  إعادة تصنيفها إىل قائمة الدخل املوحدة  
 

)٣٢٩( 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 (تتمة) املشتقات – ١١

 
 الغرض من املشتقات ٢-١١

 
 (تتمة) حمتفظ هبا ألغراض التحوطب) مشتقات 

 
 (تتمة) حتوطات التدفقات النقدية

 

 
خالل السنوات السابقة، ابع البنك بعض مقايضات أسعار العمولة اخلاصة املستخدمة يف حتوطات 
التدفقات النقدية، إال أن تصنيف املكاسب/ (اخلسائر) سيستمر يف قائمة الدخل الشامل اآلخر 

 الدولية للتقرير املايلاملوحدة لكون البنود املتحوط هلا ذات العالقة ما زالت قائمة. طبقاً ملتطلبات املعايري 
، سيتم إعادة تصنيف املكاسب/ (اخلسائر) إىل قائمة الدخل املعتمدة يف اململكة العربية السعودية

 املوحدة يف الفرتة اليت تؤثر فيها التدفقات النقدية املتعلقة ابلبنود املتحوط هلا على قائمة الدخل املوحدة.
 
ىل قيمها إ إضافةً  للمجموعة ألدوات املالية املشتقةبة والسالبة لاملوجالعادلة  القيم التايلاجلدول  يبني

عن حجم التعامالت القائمة كما يف  اً مؤشر  تقدمواليت  ــ ن تعكس القيم األمسيةأاألمسية. ليس ابلضرورة 
عرض ت لىمؤشرًا ع توفرن القيم األمسية ال إمبالغ التدفقات النقدية املستقبلية. وابلتايل ف السنة ــ�اية 

 علىأيضًا مؤشرًا  توفرال ملخاطر االئتمان واحملددة ابلقيمة العادلة االجيابية لألدوات املشتقة، و  اجملموعة
 :خماطر السوق

 

 

 ابآلف الر�الت السعودية   
 م٢٠١٨  م٢٠١٩   
      

 )١١٣٫٠٣٤(  )٩٦٫٣٦٧(   ةالرصيد يف بداية السن
 املسجلةالتغري يف القيمة العادلة مكاسب (خسائر) / 

 )الفّعال، صايف (اجلزء امللكيةمباشرة يف حقوق 
  

)١٤٫١٠٦( 
 

 ١٦٫٣٣٨ 
ىل قائمة إ ولةحم امللكيةمستبعدة من حقوق خسائر 

 الدخل املوحدة
  

 ٦٢ 
 

 ٣٢٩ 
 )٩٦٫٣٦٧(  )١١٠٫٤١١(   السنة �ايةالرصيد يف 

 ابآلف الر�الت السعودية ۲۰۱۹م
   القيمة االمسية حسب آجال االستحقاق       

 
قيمة عادلة 

 إجيابية
قيمة عادلة  

 سلبية 
  

 القيمة األمسية
 

 أشهر ٣ل خال
 

 شهراً  ١٢- ٣
 

 سنوات ٥-١
 ٥أكثر من  

 سنوات
 

 املتوسط الشهري
                حمتفظ هبا الغراض املتاجرة:

 ٣٨٢٫٨١٣  ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــ       ١١٢٫٥٠٠  ١١٢٫٥٠٠  ١٧٢  ـــــــــ      عملةمقايضات 
 ٢٥٤٫٠٥٤  ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــ       ٣٠١٫٨٩٩  ٣٠١٫٨٩٩  ١٣٨  ١٤ مقايضات عملة آجلة

عموالت خاصة أسعارمقايضات   ٢٫٠٢٩٫٠١٨  ـــــــــ       ١٫٣٠٩٫٣٠٤  ٢٢٤٫٤٩٨  ٢٦١٫٨٠١  ١٫٧٩٥٫٦٠٣  ٢٦٫٧١٧  ٢٦٫٧١٧ 
مهيكلة ودائع  ٨٠٠٫٠٠٠  ـــــــــ       ـــــــــ       ٨٠٠٫٠٠٠  ـــــــــ       ٨٠٠٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠ 

                :تدفقات نقيديةحمتفظ هبا كتحوطات 
 ٣٫٥٥٠٫٦٢٥  ١٫٧٧١٫٨٧٥  ١٫٧٧٨٫٧٥٠  ـــــــــ       ـــــــــ       ٣٫٥٥٠٫٦٢٥  ١٨٦٫٩٨٤  ٧٢٫٨٩٥ عموالت خاصة أسعارمقايضات 

 ٧٫٠١٦٫٥١٠  ١٫٧٧١٫٨٧٥  ٣٫٠٨٨٫٠٥٤  ١٫٠٢٤٫٤٩٨  ٦٧٦٫٢٠٠  ٦٫٥٦٠٫٦٢٧  ٢١٦٫٠١١  ١٠١٫٦٢٦ اجملموع



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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  املشتقات (تتمة) - ١١
  الغرض من املشتقات (تتمة) ٢-١١

  (تتمة) حمتفظ هبا ألغراض التحوطب) مشتقات 
  (تتمة) حتوطات التدفقات النقدية

 
احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة إيرادات عمولة خاصة مستحقة تتضمن مقايضات أسعار العموالت اخلاصة 

تتضمن  )مليون ر�ل سعودي ١١٫٠٤ م:٢٠١٨مليون ر�ل سعودي ( ٤٫٦٣القبض ومستحقة الدفع مببلغ 
مقايضات أسعار عمولة خاصة حمتفظ هبا للتحوط لتدفقات نقدية إيرادات عمولة خاصة مستحقة القبض  

مليون ر�ل سعودي) وعمولة خاصة مستحقة الدفع   ١٩٫٢٨ م:٢٠١٨ي (مليون ر�ل سعود ١٦٫٣٢مببلغ 
  .)مليون ر�ل سعودي ٢٠٫٢٩ م:٢٠١٨(مليون ر�ل سعودي  ١٩٫٩٩مببلغ 

، مل يكن هناك عدم فاعلية يف م٢٠١٨ديسمرب  ٣١و  م٢٠١٩ديسمرب  ٣١خالل السنتني املنتهيتني يف 
  التدفقات النقدية. حتوطات

يف بعض القوانني الدولية، قام البنك بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة حتت مسمى بناًء على التغريات 
وينوي البنك حتويل مجيع مشتقات مقايضات معدل الربح املستخدمة يف  شركة اجلزيرة لألوراق املالية احملدودة

لبنك واملنشأة التحوط أو املتاجرة إىل هذه املنشأة اخلاصة. وهبذا الصدد جرى توقيع اتفاقية إحالل بني ا
اخلاصة وأحد األطراف املقابلة. ومن ذلك الوقت وصاعدًا ستقوم املنشأة اخلاصة بتنفيذ مجيع املشتقات لدى 
األطراف املقابلة مع دعم تباديل بني املنشأة والبنك. ويف ظل هذا التغري الذي استلزمته القوانني فإن اإلدارة 

  تعتقد أبن عالقات التحوط سوف تظل فاعلة.
  أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى - ١٢

  

 ابآلف الر�الت السعودية م٢٠١٨
   القيمة االمسية حسب آجال االستحقاق       

 
قيمة عادلة 

 إجيابية
 قيمة عادلة 

 سلبية 
  

 القيمة األمسية
 

 أشهر ٣خالل 
 

 شهراً  ١٢- ٣
 ٥-١ 

 سنوات
 ٥ نأكثر م 

 سنوات
 

 املتوسط الشهري

                حمتفظ هبا الغراض املتاجرة:
 ٨٦٫٢٤٤  ـــــــــــــ      ـــــــــــــ      ـــــــــــــ      ـــــــــــــ      ـــــــــــــ      ـــــــــــــ      ـــــــــــــ     خيارات

عملةمقايضات   ٦٥٫٦٢٥  ـــــــــــــ      ـــــــــــــ      ٢٢٥٫٠٠٠  ـــــــــــــ      ٢٢٥٫٠٠٠  ٣٧  ١٣٨ 
 ١٣٥٫٣١٩  ـــــــــــــ      ـــــــــــــ      ـــــــــــــ      ٢٠١٫٤٠٨  ٢٠١٫٤٠٨  ١٣٨  ٨ مقايضات عملة آجلة

عموالت خاصة عارأسمقايضات   ٣٫٦٩٩٫٠١٥  ـــــــــــــ      ٢٫٢٠٩٫٨٦٦  ٣٩٫٢٠٧  ٤٠٠٫٠٠٠  ٢٫٦٤٩٫٠٧٣  ٢٩٫٢١٥  ٢٩٫٢١٥ 
مهيكلة ودائع  ١٫٣٥٠٫٠٠٠  ـــــــــــــ      ٨٠٠٫٠٠٠  ـــــــــــــ      ـــــــــــــ      ٨٠٠٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠  ٢٫٠٠٠ 

تدفقات حمتفظ هبا كتحوطات 
                :نقدية

 ٣٫٣٥٠٫٦٢٥  ١٫٨٦٥٫٦٢٥  ١٫٦٨٥٫٠٠٠  ـــــــــــــ      ـــــــــــــ      ٣٫٥٥٠٫٦٢٥  ١٢٠٫٣٩٩  ٢٣٫٠٧٣ مقايضات أسعار عموالت خاصة
 ٨٫٦٨٦٫٨٢٨  ١٫٨٦٥٫٦٢٥  ٤٫٦٩٤٫٨٦٦  ٢٦٤٫٢٠٧  ٦٠١٫٤٠٨  ٧٫٤٢٦٫١٠٦  ١٥١٫٧٨٩  ٥٤٫٤٣٤ اإلمجايل

 ابآلف الر�الت السعودية  
م٢٠١٩   م٢٠١٨    
     

 ١٤٥٫٢٥٧  ١٩٩٫٣٦٦  حساابت جارية
 ٥٫٩٨٧٫٦٩٤  ٧٫٧٦٤٫٢٧١  بنوك ومؤسسات مالية أخرى منودائع أسواق املال 

 ٢٩٠٫٤٧٩  ٢٩٠٫١١٧  اقرتاضات مبوجب إعادة شراء
 ٦٫٤٢٣٫٤٣٠  ٨٫٢٥٣٫٧٥٤  االمجايل



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 ودائع العمالء -١٣

 
 حبة املتوافقة مع أحكام الشريعة.املرا أساستتضمن الودائع ألجل ودائع مت استالمها على 

 
ليون ريـال م ٦٨٧٫٣٤: م٢٠١٨يون ريـال سعودي (مل ٦٠٠٫٢٢ودائع العمالء األخرى على مبلغ  لمتشت

 .لإللغاءلة بغري قاومطلوابت طارئة سعودي) ميثل ضما�ت مالية حمتجزة لقاء التزامات 
 

  كاآليت:تشتمل الودائع أعاله على ودائع بعمالت أجنبية، تفاصيلها  

 
قابل ودائع العمالت األجنبية هي ابلدوالر األمريكي بشكل رئيسي. وحيث أن سعر الر�ل السعودي مثبت م

  الدوالر األمريكي فإن احلساسية ابلنسبة ملخاطر العمالت األجنبية غري جوهرية.
 صكوك معززة لرأس املال -١٤

 سعوديريـال  مببلغ مليونتعزيز رأمسال  شهادة صكوك ٢٫٠٠٠ م قام البنك إبصدار٢٠١٦يونيو  ٢بتاريخ 
ـــ يُعدل ) البنوك السعودية "سايرب" سعر الفائدة بني(شهور  ٦ أساسعلى  أرابحلكل صك، مبعدل توزيع 

ويستحق دفع املتأخرات   ،للسنة أساسنقطة  ١٩٠ليه هامش إ مضافاً بشكل نصف سنوي بشكل مسبق ـــ 
وهو التاريخ الذي  م،٢٠٢٦ يونيو ٢من كل سنة حىت اتريخ  ديسمرب ٢و يونيو ٢كل ستة أشهر بتاريخ 

 يونيو ٢بعد يف أو يار استدعاء ميكن ممارسته خ البنكسوف تنتهي فيه صالحية هذه الصكوك. لدى 
يضاً أكن . ميمذكرة الطرححكام الواردة يف للشروط واأل شروط معينة وطبقاً  استيفاءمن خالل  م٢٠٢١

ن هذه الصكوك إ عاله.أ مذكرة الطرحاستدعاء الصكوك مبجرد ظهور شروط أخرى معينة مذكورة أيضًا يف 
  (تداول). السعودية املاليةسوق المسجلة يف 

  مطلوابت أخرى -١٥

 ابآلف الر�الت السعودية  
م٢٠١٩   م٢٠١٨    

 ٢٦٫٦٠٧٫٣٩٠  ٣٠٫٨٣٩٫٣٧٥  حتت الطلب
 ٢٣٫٩٠٧٫٢٧٦  ٣٠٫٢٥٩٫٥٤٠  ألجل
 ١٫٢٨٩٫٤٣٢  ١٫٥٩٧٫٨٧٩  أخرى

 ٥١٫٨٠٤٫٠٩٨  ٦٢٫٦٩٦٫٧٩٤  االمجايل

 ابآلف الر�الت السعودية  
م٢٠١٩   م٢٠١٨    

 ١٫٠٣٤٫٣٩٦  ١٫٠٩٢٫٥٩٣  حتت الطلب
 ٢٫٩٣٦٫٤٢١  ٢٫٠٠٢٫٧١٢  ألجل
 ١٦٫٤٠٤  ٨٨٫٤٦٠  أخرى

 ٣٫٩٨٧٫٢٢١  ٣٫١٨٣٫٧٦٥  اجملموع

 ابآلف الر�الت السعودية  
م٢٠١٩   م٢٠١٨    

 ٢٥٩٫٠٣١  ٣٤٤٫٧٥٨  ذمم دائنة
 ٢٦٥٫٥٩٩  ٢٧٣٫٨٣٣  )٢٨ ايضاح(انظر التزام منافع املوظفني 

 ـــــــــــــ      ٣٧١٫٦١٣  ) أد�ه)أالتزامات اإلجيار (اإليضاح (
تزامات وارتباطات القروض خمصص خسارة االئتمان املتوقعة الل

 ))٢(ج) ( ١٩(اإليضاح 
  

٩٣٫٤٨٩ 
  

١٥٤٫١٢٩ 
 ٣٠٫١٦١  ٣٩٫٢٥٩  مستحقة أرابحتوزيعات 

 ٣٠٫٠٢٨  ١٦٫٢٦٣  )أد�ه )ب( بر�مج خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة (اإليضاح
 ٦٣٢٫٢٥٩  ٦٤٢٫١٣٢  اد�ه) )ج((إيضاح  أخرى

 ١٫٣٧١٫٢٠٧  ١٫٧٨١٫٣٤٧  االمجايل



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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  (تتمة) ت أخرىمطلواب -١٥
  أ) فيما يلي حتليل االستحقاق اللتزامات اإلجيار بناًء على التدفقات النقدية غري املخصومة التعاقدية:

 
ؤولية م، على التربع لرب�مج "خري اجلزيرة ألهل اجلزيرة" ليقوم ابملس٢٠٠٦وافق جملس اإلدارة خالل ب) 

االجتماعية املنوطة ابجملموعة جتاه اجملتمع السعودي، وذلك من خالل املشاركة اخلريية يف اجلهود العديدة 
  مليون ر�ل سعودي هلذا الرب�مج. ١٠٠وهلذا الغرض، سامهت اجملموعة مببلغ  اهلادفة إىل خري اجملتمع.

جملس اإلدارة  يعتزمعضاء جملس اإلدارة. أتسست جلنة إجتماعية لتنسيق الرب�مج تتكون من ثالثة من أ
من أجل االشراف  للمجموعةالشرعية التابعة  ؤسسةاالستعانة أبعضاء اخرين مستقلني من رجال األعمال وامل

  نشاطات الرب�مج.وتوجيه العام 
مليون ر�ل سعودي)  ٤٤١٫٢٠م: ٢٠١٨(مليون ر�ل سعودي  ٣٥٢٫٩٦يتضمن بند أخرى مبلغ ) ج

جة التفاقية تسوية الزكاة  املربمة مع اهليئة العامة للزكاة والدخل فيما يتعلق ابلربط الزكوي  مستحقة كنتي
م: مخسة أقساط)  ٢٠١٨(أقساط أربعة م. يستحق دفع املبلغ يف ٢٠١٧حىت م ٢٠٠٦للسنوات من 

  .٢٥كما مت بيانه بشكل كامل يف إيضاح 
 رأس املال - ١٦

 ١٠مليون سهم قيمة كل سهم  ٨٢٠به املصدر واملدفوع ابلكامل من يتكون راس مال البنك املصرح       
 ر�ل لكل سهم). ١٠مليون سهم بقيمة  ٨٢٠ م:٢٠١٨ر�ل سعودي (

 
 ٢م (املوافق ٢٠١٨مارس  ١٩وافق املسامهون ابلبنك يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية الذي انعقد يف 

مليون سهم  من خالل اصدار  ٨٢٠مليون سهم اىل  ٥٢٠ هـ) على ز�دة عدد اسهم البنك من١٤٣٩رجب 
مليون ر�ل  ٣٫٠٠٠ر�ل لكل سهم مببلغ  ١٠مليون سهم بسعر ممارسة  ٣٠٠اسهم حقوق اولوية  لــ 

 أصدر البنك حقوق أولوية بعد اكتمال اإلجراءات القانونية .م، ٢٠١٨سعودي. خالل 
 

  :ال البنك موزعة على النحو التايلرأمسإن ملكية 

 

 

ابآلف الر�الت  
 السعودية

 
م٢٠١٩    
   

 ٨٢٫٠٨١  أقل من سنة
 ٢٨٨٫٠٧٧  من سنة إىل مخس سنوات

 ٥٨٫٥١٨  أكثر من مخس سنوات
 ٤٢٨٫٦٧٦  ديسمرب ٣١غري املخصومة كما يف التزامات اإلجيار  امجايل

   
 ٣٧١٫٦١٣  ديسمرب ٣١التزامات اإلجيار املتضمنة يف قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 

 ٦٦٫٨٢٣  متداول
 ٣٠٤٫٧٩٠  غري متداول

 
م٢٠١٩   

 
م٢٠١٨   

%١٣٫٧٨  سعوديون مسامهون   ٨٤٫٢٣%  
%٧٠٫٣  بنك ابكستان الوطينمساهم غري سعودي ـــ    ٣٫٧٠%  

%١٧٫١٨  مسامهون غري سعوديون ـ آخرون   ١٢٫٠٧%  



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 االحتياطي النظامي واالحتياطي العام - ١٧
 االحتياطي النظامي

لبنك، جيب حتويل ما ال يقل عقد أتسيس االسعودية و تضى نظام مراقبة البنوك يف اململكة العربية مبق
السنوي إىل االحتياطي النظامي إىل أن يعادل رصيد هذا االحتياطي ل من صايف الدخ %٢٥عن 

: م٢٠١٨صايف الدخـل ( نمليون ريـال سعودي م٢٤٧٫٧٦رأس املال املدفوع. وعليه، مت حتويل مبلغ 
 لنظامي. إن هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع.ا مليون ريـال سعودي) إىل االحتياطي ٢٥٠٫٠٨

 
 االحتياطي العام

 .املخاطر البنكية العامة ملواجهةبتجنيب أرابحه  عند احلاجة بنكإضافة لذلك، يقوم ال
 

 احتياطيات أخرى - ١٨

 

 

 ابآلف الر�الت السعودية  

  ٢٠١٩م
حتوطات التدفقات 

  النقدية

القيمة احتياطي 
دين  – العادلة
ة العادلة يف ابلقيم

الدخل الشامل 
 اآلخر

  
 

 أرابح اكتوارية
 )٢٨(ايضاح 

 
 تكلفة أسهم حقوق

 اجملموع  أولوية
           

 )٩٦٫٢٨٤(  ـــــــ        ٨٣  ـــــــ        )٩٦٫٣٦٧(  الرصيد يف بداية السنة
 )٨٫٥٩٨(  ـــــــ        ـــــــ     ٥٫٥٠٨   )١٤٫١٠٦(  العادلة القيمةيف  تغرياتصايف ال

 ٦٢   ـــــــ        ـــــــ     ـــــــ        ٦٢   الدخل املوحدةقائمة اىل  حتويل
 ١٨٫٠١٦   ـــــــ        ١٨٫٠١٦  ـــــــ        ـــــــ        أرابح اكتوارية اللتزام منافع  حمددة

 ٩٫٤٨٠   ـــــــ        ١٨٫٠١٦  ٥٫٥٠٨   )١٤٫٠٤٤(  صايف احلركة خالل السنة
 )٨٦٫٨٠٤(  ـــــــ        ١٨٫٠٩٩  ٥٫٥٠٨   )١١٠٫٤١١(  الرصيد يف �اية السنة    

 ابآلف الر�الت السعودية  

  ٢٠١٨م
حتوطات التدفقات 

  النقدية

القيمة احتياطي 
حقوق  – العادلة
 ملكية

أرابح اكتوارية/  
 (خسائر)
  )٢٨(ايضاح 

 تكلفة اسهم حقوق
ح أولوية (اإليضا 

 اجملموع  )أد�ه
           

 )١٢٥٫١٨٥(  )٢١٫١٤٨(  )١٫٩٣١(  ١٠٫٩٢٨   )١١٣٫٠٣٤(  الرصيد يف بداية السنة
 ١٦٫٣٦١   ـــــــــــ      ـــــــــــ         ٢٣   ١٦٫٣٣٨   العادلة القيمةيف  تغرياتصايف ال

 ٣٢٩   ـــــــــــ      ـــــــــــ         ـــــــــــ       ٣٢٩   الدخل املوحدةقائمة اىل  حتويل
ربح من بيع استثمارات ابلقيمة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر (حقوق ملكية) حمولة اىل  

 أرابح مبقاة

 

 )١٠٫٩٥١(  ـــــــــــ      ـــــــــــ         )١٠٫٩٥١(  ـــــــــــ     
 أرابح اكتوارية اللتزام منافع 

 حمددة 
  

 ـــــــــــ     
  

 ـــــــــــ     
  

 ٢٫٠١٤ 
  

 ـــــــــــ    
  

 ٢٫٠١٤ 
 )٩٠٫٨٤٨(  )٩٠٫٨٤٨(  ـــــــــــ         ـــــــــــ       ـــــــــــ       اصدار حقوق أولوية خالل السنة

 حتويل تكلفة اصدار حقوق                               
  أولوية اىل أرابح مبقاة  

 
 ـــــــــــ       ـــــــــــ     

 
 ـــــــــــ       

 
 ١١١٫٩٩٦ 

 
 ١١١٫٩٩٦ 

 ٢٨٫٩٠١   ٢١٫١٤٨   ٢٫٠١٤   )١٠٫٩٢٨(  ١٦٫٦٦٧   صايف احلركة خالل السنة
 )٩٦٫٢٨٤(  ـــــــــــ      ٨٣   ـــــــــــ      )٩٦٫٣٦٧(  الرصيد يف �اية السنة



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 ة)(تتم احتياطيات أخرى - ١٨
 

الصدار احلقوق لق ابخلدمات القانونية واملهنية املتكبدة فيما يتعاملصروفات   متثل تكلفة اصدار حقوق أولوية
يف الفرتات السابقة واحلالية  م مت حتميل التكاليف املرتاكمة الصدار حقوق األولية املتكبدة٢٠١٨خالل  األولوية.

  ).١٦حقوق اولوية (أنظر إيضاح  الرابح املبقاة عند استكمال اصدرمباشرة على ا
 

 التعهدات وااللتزامات - ١٩
 

 دعاوى قضائية  أ)
، كانت هناك دعاوى قضائية ذات طبيعة عادية مقامة ضد م٢٠١٩يسمرب د ٣١كما يف 

مقابل هذه الدعاوى وذلك بناًء على نصيحة جوهري اجملموعة. مل يتم تكوين خمصص 
أنه من غري املتوقع تكبد خسائر جوهرية نتيجة هلذه  إىلأشارت املستشارين القانونيني اليت 

 الدعاوى.
 

 رأمسالية  التزامات ب)
 الـريمليون  ١٧٩٫٩٠ة ، بلغت االلتزامات الرأمسالية للمجموعم٢٠١٩يسمرب د ٣١يف كما 

سعودي) تتعلق مبشاريع إنشاء فروع ومشاريع خاصة  الـري مليون ٦٧٫٢٣م: ٢٠١٨سعودي (
 بتقنية املعلومات.

 
 ذات صلة تعهدات والتزامات ائتمانية ج)

 يسي من هذه األدوات هو ضمان توفري أموال للعمالء عند طلبها. الرئلغرض إن ا
 

أن اجملموعة ستقوم  للنقضيت متثل أتكيدات غري قابلة ال، و اجلهوزإن الضما�ت واعتمادات 
، حتمل خماطر االئتمان لوفاء ابلتزاماته ألطراف أخرىا ابلسداد يف حال عدم متكن العميل من

الضما�ت واعتمادات اجلهوز وجب ة مبيالسلف. إن املتطلبات النقدو لها القروض محت ذاهتا اليت
ب جو تقل كثريًا عن مبلغ االلتزام لعدم توقع اجملموعة قيام الطرف الثالث بسحب أموال مب

 .االتفاقية
 

ل، تسمح يمن اجملموعة نيابًة عن العم يت تعترب مبثابة تعهدات خطيةالإن االعتمادات املستندية، 
لطرف اثلث بسحب أموال من اجملموعة يف حدود املبالغ احملددة وفق شروط وأحكام حمددة، 

 طر إئتمان أقل.مونة عادة ابلبضاعة املتعلقة هبا. وابلتايل، فإ�ا غالباً ما حتمل خمامض
 

أن  اجملموعةتوقع من العمالء. ت بةبسداد الكمبياالت املسحو  اجملموعةالقبوالت تعهدات  لمتث
 بل العمالء.من قيتم تقدمي معظم القبوالت قبل سدادها 

 
متثل االلتزامات لتمديد االئتمان اجلزء غري املستخدم من التسهيالت املعتمدة ملنح االئتمان 

. وفيما يتعلق مبخاطر واعتمادات مستندية تبشكل رئيسي على شكل قروض وسلف وضما�
خلسارة مببلغ يعادل  اجملموعةتعرض متديد االئتمان، فمن احملتمل أن تتعلقة ابلتزامات االئتمان امل

ستخدمة. إال أن مبلغ اخلسارة احملتملة الذي ال ميكن حتديده فوراً، إمجايل االلتزامات غري امل
 ستخدمة ألن معظم االلتزامات لتمديدملايتوقع أن يكون أقل بكثري من إمجايل االلتزامات غري 

معايري ائتمان حمددة. إن إمجايل االلتزامات القائمة ى االئتمان تتطلب من العمالء احلفاظ عل
ملتطلبات النقدية املستقبلية ألن العديد من هذه االلتزامات قد ال ابلضرورة ثمت لتمديد االئتمان ال

 وب.لطتنتهي صالحيتها أو يتم إ�اؤها دون تقدمي التمويل امل



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٧٦ - 

 اللتزامات (تتمة)التعهدات وا - ١٩
 

 ذات صلة (تتمة) تعهدات والتزامات ائتمانية ج)
 

 يلي حتليالً هليكل االستحقاقات التعاقدية االئتمانية مقابل التعهدات وااللتزامات للمجموعة: ا) فيم١
 

 

  
اليت ميكن إلغاؤها يف أي وقت م، و ٢٠١٩ديسمرب  ٣١كما يف من االلتزامات  القائم بلغ اجلزء غري املستخدم 

 ال سعودي).ـمليار ري ٥٫٣٦: م٢٠١٨ال سعودي (ـمليار ري ٦٫٢٤ما جمموعه  من قبل اجملموعة بشكل منفرد
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الر�الت السعودية  

 
 

 شهرأ ٣خالل 
 

 اً شهر  ١٢ىل إ ٣من 
 ٥ىل إمن سنة  

 سنوات
 ٥كثر من أ 

 سنوات
  

 اجملموع
                      م٢٠١٩

 ٨٤٠٫٦٠٨   ـــــــ       ١١٫٩١٢  ٤١٦٫٢٣٢  ٤١٢٫٤٦٤  اعتمادات مستندية
 ٣٫٨١٢٫٨١٢   ١٧٫٩٠٠  ٦٧٢٫١٠٢  ١٫٢١٧٫٦٢٧  ١٫٩٠٥٫١٨٣  خطاابت ضمان

 ٢٣٩٫٨٧١   ـــــــ       ـــــــ       ـــــــ       ٢٣٩٫٨٧١  قبوالت
 للنقضابلة التزامات غري ق

 ٤٦٤٫٦١٨   ـــــــ       ١٥٠٫٠٠٠  ٣١٤٫٦١٨  ـــــــ       االئتمان لتمديد    
 ٥٫٣٥٧٫٩٠٩   ١٧٫٩٠٠  ٨٣٤٫٠١٤  ١٫٩٤٨٫٤٧٧  ٢٫٥٥٧٫٥١٨  اإلمجايل
 )٩٣٫٤٨٩(          اخنفاض القيمةخمصص 

 ٥٫٢٦٤٫٤٢٠           صايف التعرض

 ابآلف الر�الت السعودية  

 
 

 شهرأ ٣خالل 
 

 اً شهر  ١٢ىل إ ٣من 
 ٥ىل إمن سنة  

 سنوات
 ٥كثر من أ 

 سنوات
  

 اجملموع
                      م٢٠١٨

 ٧٩٩٫٢١٩   ـــ      ١١٫١١٣  ٣٤٩٫٩٨٩  ٤٣٨٫١١٧  اعتمادات مستندية
 ٣٫٩٣١٫٤٢٤   ١٣٫١٠٠  ٥٥٥٫٩٠٦  ٢٫٤٤٩٫٥٩٢  ٩١٢٫٨٢٦  خطاابت ضمان

 ٣٣٨٫٠٥٣   ـــ      ـــ      ـــ      ٣٣٨٫٠٥٣  قبوالت
 للنقض لتمديد التزامات غري قابلة

 االئتمان
  

  ـــ    
 

 ١٥٠٫٠٠٠   ـــ      ١٥٠٫٠٠٠  ـــ    
 ٥٫٢١٨٫٦٩٦  ١٣٫١٠٠  ٧١٧٫٠١٩  ٢٫٧٩٩٫٥٨١  ١٫٦٨٨٫٩٩٦  اإلمجايل

 )١٥٤٫١٢٩(          خمصص خسارة االئتمان املتوقعة
 ٥٫٠٦٤٫٥٦٧          صايف التعرض



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٧٧ - 

 (تتمة) التعهدات وااللتزامات - ١٩
 

 ذات صلة (تتمة) انيةتعهدات والتزامات ائتم )ج
 

 :القروضلتعهدات والتزامات االئتمان املتوقعة ) فيما يلي حتليل التغريات يف خمصص خسارة ٢    
 

 

 
       

 م٢٠١٩          

 

 
خسارة ائتمان 

 ١٢متوقعة 
 شهر

خسارة ائتمان  
متوقعة على مدى 
العمر الزمين غري 
 منخفضة االئتمان

خسارة ائتمان  
متوقعة على مدى 

زمين العمر ال
 منخفضة االئتمان

 

 
 اجملموع

         
         

 ١كما يف االئتمان املتوقعة  خمصص خسارة 
 م٢٠١٩يناير 

 
 ١٫٦٨٣   ١٣٫٢٦٥ 

 
 ١٣٩٫١٨١ 

 
 ١٥٤٫١٢٩ 

 -       -       )٧٢(  ٧٢   شهر  ١٢حتويل اىل خسارة ائتمان متوقعة 
حتويل خسارة ائتمان متوقعة على مدى العمر 

 منخفضة االئتمان الزمين غري
  

)٥٤( 
  

 ٥٤ 
  

     - 
  

     - 
حتويل خسارة ائتمان متوقعة على مدى العمر 

  الزمين منخفضة االئتمان
 
)١٫٦٣٣(  

 
)١٣٨(  

 
 ١٫٧٧١       - 

 ٣٫٤٠١   )٣٫٢٨٠(  ١٫٠١٧   ٥٫٦٦٤   صايف إعادة قياس خمصص خسارة 
 ٢٫٣٥٦   -       ٦١   ٢٫٢٩٥   �شئة او مشرتاه  موجودات مالية جديدة

 )٦٦٫٣٩٧(  )٦٥٫٤١٥(  )٣(  )٩٧٩(  موجودات مالية مت الغاؤها
 ٣١كما يف االئتمان املتوقعة  خمصص خسارة 

 ٩٣٫٤٨٩   ٧٢٫٢٥٧   ٢٫٦٠٢   ١٨٫٦٣٠   م٢٠١٩ديسمرب 

 م٢٠١٨          

 

 

خسارة ائتمان 
 شهر ١٢متوقعة 

خسارة ائتمان  
متوقعة على مدى 

غري العمر الزمين 
 منخفضة االئتمان

خسارة ائتمان  
متوقعة على مدى 

العمر الزمين 
 منخفضة االئتمان

 

 
 اجملموع

 ١٦٣٫٥٦٧   ١٥١٫١١٦   ٥٥٤   ١١٫٨٩٧   م٢٠١٨يناير  ١سارة كما يف اخلخمصص 
 ــــــــ      ــــــــ      )١٣٢(  ١٣٢   شهر  ١٢حتويل اىل خسارة ائتمان متوقعة 

ن متوقعة على مدى العمر حتويل خسارة ائتما
 الزمين غري منخفضة االئتمان

  
)١٩٣( 

  
 ١٩٣ 

 
 ــــــــ    

 
 ــــــــ    

حتويل خسارة ائتمان متوقعة على مدى العمر 
  الزمين منخفضة االئتمان

 
 ــــــــ      ٣٦   ــــــــ      )٣٦(

 )١٫١٣٥(  )٣٫٦٣٥(  ١٫١٥٨   ١٫٣٤٢   صايف إعادة قياس خمصص خسارة 
 ٩٧٥   ــــــــ      ٨   ٩٦٧   �شئة او مشرتاه  موجودات مالية جديدة

 )٩٫٢٧٨(  )٨٫٣٣٦(  )٩٨(  )٨٤٤(  موجودات مالية مت الغاؤها

 ١٥٤٫١٢٩   ١٣٩٫١٨١   ١٫٦٨٣   ١٣٫٢٦٥   م٢٠١٨ديسمرب  ٣١سارة كما يف اخلخمصص  



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٧٨ - 

  (تتمة) التعهدات وااللتزامات - ١٩
  ذات صلة (تتمة) والتزامات ائتمانية تعهدات )ج

  يلي حتليالً للتعهدات وااللتزامات حسب الطرف املقابل: افيم )٣

 
 التزامات عقود اإلجيار التشغيلي )د
احلد األدىن لدفعات اإلجيار املستقبلية مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي غري القابلة لإللغاء واليت  إن

  أبرمتها اجملموعة كمستأجر هو كما يلي:

 
  صايف دخل العموالت اخلاصة – ٢٠

 ابآلف الر�الت السعودية  
م٢٠١٩   م٢٠١٨    
     

 ٥٫١٤٩٫٠٥٨   ٥٫٢٩٤٫٠٥٩   شركات
 ٦٩٫٦٣٨   ٦٣٫٨٥٠   بنوك ومؤسسات مالية أخرى

   ٥٫٢١٨٫٦٩٦   ٥٫٣٥٧٫٩٠٩ 
االئتمان املتوقعة خمصص خسارة   )١٥٤٫١٢٩(  )٩٣٫٤٨٩( 

 ٥٫٠٦٤٫٥٦٧   ٥٫٢٦٤٫٤٢٠   اإلمجايل

الت السعوديةابآلف الر�    
م٢٠١٩   م٢٠١٨    
     

٦٫٦٠٩   أقل من سنة    ٩٦٫٣٩٠ 
٥٫٠٨٥   سنوات ٥من سنة إىل     ٢٥٦٫٩٨٩ 

 ٩٤٫٥٩١   ــــــــ      سنوات ٥أكثر من 
 ٤٤٧٫٩٧٠   ١١٫٦٩٤   اإلمجايل

 ابآلف الر�الت السعودية  
 م٢٠١٨  م٢٠١٩  

     الت اخلاصة:دخل العمو 
 ١٫٩٨٠٫٨٧٠   ٢٫٢٥٥٫٦٤٠   قروض وسلف 

٨٣٩٫٦٢٧   استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة     ٦٩٨٫٨٧٩ 
ابلقيمة العادلة من خالل استثمارات حمتفظ هبا 

 الدخل الشامل اآلخر
 

 ١٫٧٩٦  ــــــــــ       
١٠٠٫٣٠٣   مشتقات    ٨٨٫٦٦٧ 

٣٠٫١٨١   ملالية األخرىأرصدة لدى البنوك واملؤسسات ا    ١٩٫٢٥٧ 
٣٫٢٢٧٫٥٤٧   اإلمجايل    ٢٫٧٨٧٫٦٧٣ 

     مصروف العموالت اخلاصة:
 ٥٥٠٫٧١٧   ٧٧٣٫٩٦٦   ودائع للعمالء

١٨٠٫٣٨٢   أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى     ١٥٦٫٠٣٤ 
١٠١٫٢٧٢   مشتقات    ٨٧٫٨١١ 
٩٩٫١١١   لتعزيز رأس املال  صكوك    ٨٨٫٩٧١ 

١٨٫١٥٩   التكلفة املاليىة للموجودات املؤجرة  ــــــــــ       
٢٫٤٩٣   أخرى    ١٠٧ 

١٫١٧٥٫٣٨٣   اإلمجايل    ٨٨٣٫٦٤٠ 
٢٫٠٥٢٫١٦٤   صايف دخل العموالت اخلاصة    ١٫٩٠٤٫٠٣٣ 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٧٩ - 

 
 ، صايفدخل أتعاب وعموالت - ٢١

 

 
 من األدوت املالية ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل(خسارة)  /صايف مكسب  - ٢٢

 
إن صايف الدخل / (اخلسارة) من األدوت املالية ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتضمن 

 ٤٫٢٥م: خسارة غري حمققة بقيمة ٢٠١٨( مليون ر�ل سعودي ٥٫٥٨مكسب غري حمقق بقيمة 
 مليون ر�ل سعودي).

 ابآلف الر�الت السعودية  
 م٢٠١٨  م٢٠١٩  

     تدخل أتعاب وعموال
 ٢٥٨٫٩٧٨   ٣١٤٫٧٢٩   بطاقاتالعمليات 
 ١٥٥٫٣٤٥   ١٨٥٫٩٥٥   الرسوم اإلداريةو القروض التزامات 

 ١١٩٫٢٣١   ١٤٠٫٨١٨   أعمال حتويل األموالتعاب من أ
 ١٦٧٫٠٧٥   ١٢٤٫٦٠٤   تداول أسهم حملية

 ٦٣٫٧٣٥   ٦٦٫١٢١    املشرتكة صناديق االستثمارأتعاب 
 ٤٦٫٦٧٦   ٤٣٫١٦٥   متويل جتاري

 ١٨٫٢٧١   ١٩٫٠٤٦   تكافل تعاوين (أتمني) ــ أتعاب وكالة 
 ٤٫٢٢٩   ٦٫٦٣٢   تداول أسهم دولية

 ٣٢٫٨٣٢   ٣١٫٥٦٣   أخرى
 ٨٦٦٫٣٧٢   ٩٣٢٫٦٣٣   تعاب وعموالتأإمجايل دخل 

     
     

     مصروفات أتعاب وعموالت
 )١٦٣٫٨١٣(  )٢٠١٫٦٨٧(  مصروفات متعلقة ابلبطاقات 

 )١٠٠٫٧٩٣(  )٧١٫٤١٨(  تعاب وساطةأ
 )٢١٫٩٠٩(  )٣٩٫٥٩٤(  مصروفات متعلقة بقروض 

 )١٢٫٢٨٦(  )١٢٫٤٠٨(  املشرتكة صناديق االستثمارمصروفات متعلقة ب
 )٢٫٠٣٢(  )١٫٢٠٣(  مصروفات رسوم أعمال حتويل األموال

 )١٫٠١٠(  )١٫٠٠٢(  تداول أسهم دولية
 )١٧٢(  )٩٠(  متويل جتاري

 )١(  )١(  عمولة مبيعاتتكافل تعاوين  ــ 
 )٣٠٢٫٠١٦(  )٣٢٧٫٤٠٣(  تعاب والعموالتاأل مصاريفإمجايل 
 ٥٦٤٫٣٥٦   ٦٠٥٫٢٣٠   اجملموع

 ابآلف الر�الت السعودية   
 م٢٠١٨  م٢٠١٩   

      
٥٫٦٧٠     مشرتكة صناديق استثمار   )٧٫٢٧٨(  

١٢٢    أسهم   )٢٫٤٢٦(  
٥٫٣٣٧   ـــــــ         مشتقات  
٥٫٧٩٢    اجملموع   )٤٫٣٦٧(  



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٨٠ - 

 
 ، صايفخرىاألعمليات الدخل  - ٢٣

 
 رحبية السهم - ٢٤

ديسمرب  ٣١و م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  تنياملنتهي تنيي للسهم للسنساساألالربح مت احتساب 
سامهي البنك على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية العائد ملبقسمة صايف دخل السنة  م٢٠١٨

لسنة سابقة ليعكس م توسط املرجح لعدد األسهاملمت تعديل . على النحو التايلالقائمة، املصدرة 
 الز�دة يف رأمسال البنك نتيجة إصدار حقوق أولوية.

 

 
 الربح األساسي واملخفض للسهم بنفس الطريقة.يقوم البنك ابحتساب 

 

 ابآلف الر�الت السعودية   
م٢٠١٨  م٢٠١٩     

 ١٫٠٧٣  ١٫١٠٧   عقارات أخرىبيع من ربح 
 ١٦٨  ٢١٦   بيع ممتلكات ومعدات من ربح  

 ٧٫٣٠٦  ١٠٫٨٥٧   أخرى
 ٨٫٥٤٧  ١٢٫١٨٠   اجملموع

 ابآلف الر�الت السعودية   
       (معدلة) م٢٠١٨  م٢٠١٩   

      العاديني املسامهنيالعائد إىل  الربح
 ٣٧٨٫٢٧٦  ٩٩١٫٠٢٣   للربح األساسي واملخفض للسهم

      
 (معدلة) أسهم  أسهم   

      العادية لألسهم لعدد املرجح املتوسط
 ٥٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠   يناير ١إصدار أسهم عادية كما يف 

 ٢٣٤٫٤٩٥٫١٣٠  ـــــــ         معدلة أسهم حقوق أولويةإصدار 
      

 ٧٥٤٫٤٩٥٫١٣٠  ٨٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠   للربح األساسي واملخفض للسهم

 ٠٫٥  ١٫٢١   عودي)الربح األساسي واملخفض للسهم (ابلر�ل الس



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٨١ - 

  زكاة وضريبة دخل - ٢٥

 وضع الربوط:
 ، توصل البنك التفاق تسوية ("االتفاق") مع اهليئة العامة للزكاة والدخل ("اهليئة")م٢٠١٨خالل 

 ٢٨هـ (املوافق ١٤٤٠ربيع األول  ٢٠م) اتريخ /٢٦امللكي رقم ( ليتماشى مع توجيهات املرسوم
م) ٢٠١٨ديسمرب  ١٢( هـ١٤٤٠ربيع الثاين  ٥اتريخ  ١٢٦٠م) والقرار الوزاري رقم ٢٠١٨نوفمرب 

م مقابل دفعة كاملة ٢٠١٧م حىت ٢٠٠٦من أجل ستوية التزامات الزكاة القائمة للسنوات من 
سنوات تنتهي  ٥ي تستحق الدفع على ستة أقساط على مدى مليون ر�ل سعود ٥٥١و�ائية مببلغ 

 ٨٨٫٢ومليون ر�ل سعودي  ١١٠قام البنك بدفع القسط األول مببلغ م. ٢٠٢٣ديسمرب  ١يف 
. مبوجب االتفاق، اتفق كل من م٢٠١٨ونوفمرب  م٢٠١٩خالل شهر ديسمرب مليون ر�ل سعودي 

إلطار التسوية املذكور يف املرسوم امللكي والقرار  م وفقاً ٢٠١٨البنك واهليئة على تسوية الزكاة لسنة 
الوزاري. نتيجة هلذا االتفاق، مت حل مجيع النزاعات الزكوية بني البنك واهليئة واملتعلقة ابلسنوات من 

 م.٢٠١٧م حىت ٢٠٠٦
 

 م٢٠٠٦سيستمر البنك يف استئنافه أمام اللجنة االستئنافية حلل النزاعات الضريبية واملخالفات لسنة 
 م. إن البنك على ثقة أبن نتيجة االستئناف ستكون لصاحله.٢٠١١حىت 

 
مبا يف حىت و الدخل للسنوات ضريبة ودفع الزكاة و اهليئة إىل والضريبية االقرارات الزكوية قدم البنك 

، ابستثناء املبالغ املتفق عليها كالتزام مبوجب االتفاق واليت سيتم دفعها للهيئة م٢٠١٨سنة الذلك 
 ستحقاقها.حال ا

 
خالل السنة، تلقى البنك ربوط خاصة بضريبة القيمة املضافة مع ضريبة قيمة مضافة إضافية مببلغ 

مليون ر�ل سعودي. اعرتض البنك  ٢٩مليون ر�ل سعودي وغرامات أتخري ذات صلة مببلغ  ٦١
املضافة  على فرض ضريبة قيمة مضافة إضافية وغرامات أتخري ذات صلة وقام بدفع ضريبة القيمة

اإلضافية "حتت االعرتاض" من أجل االمتثال لألنظمة. ومت تسجيل تسوية ضريبة القيمة املضافة 
اإلضافية كمستحق القبض من العمالء ووزارة اإلسكان يف القوائم املالية املوحدة. إن البنك على ثقة 

 من أن نتيجة االعرتاض ستكون لصاحله.
 
 

 ابآلف الر�الت السعودية   
م٢٠١٨  م٢٠١٩     

      زكاة

 ٦١٫٨٦١   ١٢٦٫٧٩٠    السنة احلالية
 ٥٥١٫٤٩٥   ٤٫١٦٠     السنة السابقة 
    ٦١٣٫٣٥٦   ١٣٠٫٩٥٠ 

      ريبة الدخلض
 ٨٫٧٠١   ٥٫٦٤٢    السنة احلالية

 )٢٦(  )٥٫٥٨٥(    السنة السابقة 

    ٥٧    ٨٫٦٧٥ 
 ٦٢٢٫٠٣١   ١٣١٫٠٠٧    اجملموع



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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   توزيعات أرابح - ٢٦
 ٢٤٦مببلغ �ائية (صايف الزكاة) اقرتح جملس إدارة البنك توزيعات أرابح م، ٢٠٢٠ر يناي ٢٦يف 

 ٤١٠م: ٢٠١٨( م٢٠١٩لسنة  ر�ل سعودي للسهم الواحد ٠٫٣مليون ر�ل سعودي مبا يعادل 
مليون سهم وسيتم دفعها  ٨٢٠مت احتساب توزيعات األرابح على أساس مليون ر�ل سعودي. 

لى املوافقة يف االجتماع العمومي السنوي. مت دفع حصة توزيعات األرابح للمسامهني بعد احلصول ع
 للمسامهني غري السعوديني بعد خصم ضريبة الدخل املستحقة ذات الصلة.

 
 

 ٠٫٣مبا يعادل مليون ر�ل سعودي  ٢٤٦مببلغ أولية توزيعات أرابح إضافة لذلك، مت اقرتاح ودفع 
مت دفع حصة توزيعات األرابح للمسامهني غري . شيء)م: ال ٢٠١٨(ر�ل سعودي للسهم الواحد 

  السعوديني بعد خصم ضريبة الدخل املستحقة ذات الصلة.
 النقدية وشبه النقدية - ٢٧

  تتكون النقدية وشبه النقدية املدرجة يف قائمة التدفقات النقدية املوحدة من اآليت:

 
  ام منافع موظفنيالتز  -٢٨
  التزام منافع حمددة ١-٢٨

 أ) الوصف العام
تعمل اجملموعة ضمن بر�مج ملنافع �اية اخلدمة من أجل موظفيها قائمة على أساس نظام العمل السائد يف 

واري مبوجب طريقة وحدة االئتمان املتوقعة دد املستحقات وفقًا للتقيم االكتاململكة العربية السعودية. حت
  ا يتم استبعاد التزامات مدفوعات املنافع حال استحقاقها.بينم

ب) فيما يلي املبالغ املعرتف هبا يف قائمة املركز املايل املوحدة واحلركة يف االلتزام خالل السنة على أساس القيمة 
  احلالية:

 ابآلف الر�الت السعودية  
 م٢٠١٨  م٢٠١٩  

 ٢٤٤٫٠٢٤   ٢٦٥٫٥٩٩   التزامات منافع حمددة يف بداية السنة
 ٣٣٫٩٥٣   ٣٤٫٩٩٣   احململ للسنة

 ٩٫٠٤٢   ١١٫٢١٤   تكلفة عمولة خاصة
 )١٩٫٤٠٦(  )١٩٫٩٥٧(  منافع مدفوعة

 )٢٫٠١٤(  )١٨٫٠١٦(  ربح اكتواري غري حمقق

 ٢٦٥٫٥٩٩   ٢٧٣٫٨٣٣   التزام منافع حمددة يف �اية السنة
 

 ابآلف الر�الت السعودية  
 م٢٠١٨  م٢٠١٩  

،  فيما عدا مؤسسة النقد العريب السعوديصدة لدى نقدية وأر 
 )٤(اإليضاح  الوديعة النظامية

 
 ٢٫٠٧٧٫٢٠٦ 

  
 ٢٫٢١١٫٤٨٦ 

 ٩٠أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى تستحق خالل 
  االقتناءأو أقل من اتريخ  يوماً 

 
 ٥٦٩٫٦٣٢ 

   
 ١٫١٩٧٫٨٢١ 

 ٣٫٤٠٩٫٣٠٧   ٢٫٦٤٦٫٨٣٨   اجملموع



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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  التزام منافع موظفني (تتمة) -٢٨
  لتزام منافع حمددة (تتمة)ا ١-٢٨
 احململ للسنةج) 

 
  :إعادة القياس املدرج يف قائمة الدخل الشامل اآلخرد) 

 
  املتضمنة:منافع حمددة تزام رية الرئيسية املستخدمة يف تقدير الاالفرتاضات االكتوا) هـ

 
غريات يف االفرتاضات األساسية مع بقاء كافة نتيجة التمنافع حمددة تزام اليوضح اجلدول أد�ه حساسية ) و

 املتغريات األخرى اثبتة:

 

 

 ابآلف الر�الت السعودية  
 م٢٠١٨  م٢٠١٩  

 ٣٣٫٩٥٣   ٣٤٫٨٨٥   تكلفة اخلدمة احلالية
 ــــــــ        ١٠٨   تكلفة اخلدمة السابقة

   ٣٣٫٩٥٣   ٣٤٫٩٩٣ 

 الت السعوديةابآلف الر�  
 م٢٠١٨  م٢٠١٩  

 )٢٫٩٣٨(  )٢٣٫٣٨٥(  التغريات يف االفرتاضات القائمة على اخلربة
 ٩٢٤   ٥٫٣٦٩   التغريات يف االفرتاضات املالية

  )٢٫٠١٤(  )١٨٫٠١٦( 

 الت السعوديةابآلف الر�  
 م٢٠١٨  م٢٠١٩  

 %٤٫٥٠  %٢٫٥٥   معدل اخلصم
 %٣٫٥٠  %٢٫٥٥   املعدل املتوقع لز�دة الراتب

 %٨  %٨   معدل السحب
 سنوات ٧٫٩٠  سنوات ٧٫٥٨   متوسط الفرتة

 سنة ٦٠  سنة ٦٠   سن التقاعد العادي

 ابآلف الر�الت السعودية  
 م٢٠١٩    

 النقص يف االفرتاض  الز�دة يف االفرتاض  التغري يف االفرتاض  
 ٢١٫٢٤٤   )١٨٫٥٣٩(  %١  معدل اخلصم

%١  املعدل املتوقع لز�دة الراتب    ١٩٫٩٢٠(  ٢٢٫٤٢٢( 
%١٠  دل السحبمع   )٣٫٣٨٤   )٣٫٠٤٠ 

 ابآلف الر�الت السعودية  
 م٢٠١٨      

 النقص يف االفرتاض  الز�دة يف االفرتاض  التغري يف االفرتاض  
 ٢٢٫٠١٧   )١٩٫١٥٠(  %١  معدل اخلصم

%١  املعدل املتوقع لز�دة الراتب    ٢٠٫٦٨٣(  ٢٣٫٣٩٦( 
%١٠  معدل السحب   )٢٩٩   )٣١٦ 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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  التزام منافع موظفني (تتمة) -٢٨
  التزام منافع حمددة (تتمة) ١-٢٨

   �اية اخلدمة كما يلي:زام املنافع احملددة غري املخصومة ملكافأة حتليل االستحقاق املتوقع اللت) ز

 
مليون ر�ل  ٤٤٫٧١م: ٢٠١٨(مليون ر�ل سعودي  ٣٨٫٠٥ح) تتكون املسامهة املتوقعة للسنة املقبلة مببلغ 

  .خلاصةمن تكلفة اخلدمة وتكلفة العمولة اسعودي) 
 التزام املسامهة احملددة ٢-٢٨

تساهم اجملموعة يف بر�مج منافع التقاعد احملدد لدى اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية فيما خيص 
مليون ر�ل  ٤٣٫٤٢موظفيها السعوديني. كان إمجايل املبلغ املصروف خالل السنة هبذا الصدد 

  مليون ر�ل سعودي). ٤١٫٣٩م: ٢٠١٨سعودي (
 األعمال قطاعات -٢٩

حول مكو�ت اجملموعة اليت يتم مراجعتها  التقارير الداخلية أساسعلى  األعماليتم حتديد قطاعات 
  . لقياس أدائهاو قطاعات ال بني وارداملوذلك لتوزيع  أصحاب القرارمن قبل ابنتظام 

ة اجلزيرة لألوراق املالية شرك ، ابستثناءترتكز كافة عمليات اجملموعة داخل اململكة العربية السعودية
  .احملدودة

تقاس . لشروط واألحكام التجارية العاديةعلى أساس ابني قطاعات األعمال  التعامالتتتم 
قة تتوافق مع يبطر  صاحب القرار التشغيلي الرئيسي ىلعنها إ اإليرادات من اجلهات اخلارجية املصرح

يسي ودات ومطلوابت القطاعات بشكل رئتشتمل موجاملستخدمة يف قائمة الدخل املوحدة. تلك 
  ة.على موجودات ومطلوابت تشغيلي

  الرئيسية التالية:األعمال من قطاعات  اجملموعةألغراض إدارية، تتكون 
 لألفراد. واستثماريةودائع ومنتجات إئتمانية  مصرفية األفراد

  
سسات الصغرية قروض وودائع ومنتجات إئتمانية أخرى للشركات واملؤ  شركاتمصرفية ال

 .والعمالء من املؤسسات واملتوسطة احلجم
  

يغطي هذا القطاع أسواق املال والصرف األجنيب وخدمات املتاجرة  اخلزينة
 واخلزينة.

  
وفر خدمات الوساطة لتداول األسهم للعمالء (هذا القطاع مدرج ت وجوداتالوساطة وإدارة امل

ة "اجلزيرة كابيتال" وهي شركة ضمن أنشطة شركة اجلزيرة لألسواق املالي
 ).للبنكاتبعة 

  
 ومبوجب. إدخارو محاية ومنتجات يوفر التكافل التعاوين خدمات  التعاوين التكافل

ة قامت اجملموعة بفصل أعماهلا اململكة العربية السعودينظام التأمني يف 
شركة اجلزيرة تكافل يف قطاع التأمني يف منشأة منفصلة حتت مسمى 

مني اجلديد يف اململكة العربية مت اتسيسها مبوجب نظام التأ تعاوين
ميثل هذا القطاع يف الوقت الراهن احملفظة التأمينة اليت السعودية. 

كما ه موضح يف إىل شركة اجلزيرة تكافل تعاوين  يتم حتويلها سوف 
 حول القوائم املالية املوحدة. ٤٠اإليضاح 

  
مستبعدة ومصاريف ركة زميلة وإيرادات داخلية تتضمن االستثمار يف ش قطاعات أخرى

 .عقارات أخرىوربح من بيع 

 ابآلف الر�الت السعودية  
 عاجملمو   سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥سنتني إىل   إىل سنتني  ١  أقل من سنة  

 ٣٣٤٫٢٤٩  ٢٠٣٫٨٨٦  ٦٤٫٦٣٠  ٢٠٫٩٩٣  ٤٤٫٧٤٠  م٢٠١٩ديسمرب  ٣١
 ٣٩٤٫٦١٤  ٢٧٢٫٥٣٣  ٦٤٫٣٤٢  ٢٧٫٧٦٤  ٢٩٫٩٧٥  م٢٠١٨ديسمرب  ٣١



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 (تتمة) األعمالقطاعات  - ٢٩
للسنة العمليات وصايف الدخل  الدخل منموجودات ومطلوابت اجملموعة و  مجايلتفصيًال إلفيما يلي 
 :األعمال طاعاتحسب ق

 

 

 

 ابآلف الر�الت السعودية 
  

 مصرفية األفراد
 

 الشركاتمصرفية 
 

 اخلزينة
الوساطة وإدارة  

 وجوداتامل
  

 التكافل التعاوين
 

 أخرى
 

 اإلمجايل
              م٢٠١٩

 ٨٦٫٥٤٤٫٣٤٤   ١٤٨٫٣٣٢   ١٠١٫٤٩٣   ١٫٧٣٤٫١٢٧   ٣٤٫٩٠٨٫٥٧٠   ٢٢٫٠٨٣٫٤٦٣   ٢٧٫٥٦٨٫٣٥٩  إمجايل املوجودات
 ٧٤٫٩٥٤٫٨٢٧   ـــــــــ        ١٠١٫٤٩٣   ٧٧٣٫٩٩٨   ١١٫٢٨٣٫٤٢٣   ٢٠٫٧٥٧٫٦٢٩   ٤٢٫٠٣٨٫٢٨٤  إمجايل املطلوابت

 ٢٫٩٧٧٫١٥٩   )٣٠٥٫٦٦٨(  ١٧٫٥٩٩   ١٦٧٫٦٤٢   ١٫١٣٨٫٦٦٦   ٥٥٦٫٧١٢   ١٫٤٠٢٫٢٠٨  إمجايل دخل العمليات 
 ٢٫٠٥٢٫١٦٤   )٢٧٫٠٣٦(  ٤٧٢   ٥٣٫١٢٧   ٨٣٣٫١٧٢   ٤٤٤٫٧٠٤   ٧٤٧٫٧٢٥  العموالت اخلاصةدخل صايف 

 ٦٠٥٫٢٣٠   )٢٤٫١٢٨(  ١٧٫١٢٧   ١٠٩٫٨٦٣   ٧٤٦   ٩٦٫٢٩٣   ٤٠٥٫٣٢٩  ، صايف أتعاب ودخل عموالت
صايف الربح من أدوات مالية ابلقيمة 

 ـــــــــ       العادلة يف قائمة الدخل
 

 ـــــــــ      
 

 ـــــــــ      
 

 ٥٫٧٩٢   ـــــــــ        ٥٫٧٩٢   ـــــــــ      
 ١٢٫٨٨٨   ١١٫٠٤٧   ـــــــــ        ١٫٨٤١   ـــــــــ        ـــــــــ        ـــــــــ        حصة يف صايف ربح شركة زميلة
 )١٥٦٫٩٥٣(  ـــــــــ        ـــــــــ        ـــــــــ        ـــــــــ        )١٧٢٫٧١٨(  ١٥٫٧٦٥  خمصص خسائر االئتمان، صايف

 )٢٠١٫٠٢٦(  )٨٫١٣٠(  )٨٧١(  )١٤٫٥٢٠(  )٣٦٫٨١٠(  )١٥٫٨٦٥(  )١٢٤٫٨٣٠( ك وإطفاءاستهال
 )١٫٨٦٨٫٠١٧(  )٤٠٫١٠٧(  )٢٦٫٠٩٠(  )١٤٠٫٧٧٤(  )٣٢٤٫٩١٨(  )٣٩٥٫١١٨(  )٩٤١٫٠١٠( إمجايل مصاريف العمليات 

قبل الزكاة  (اخلسارة)الدخل / صايف 
 ٤٦١٫١٩٨  الدخل ضريبة و 

 
 ١٦١٫٥٩٤ 

 
 ٨١٣٫٧٤٨ 

 
 ٢٨٫٧٠٩ 

 
)٨٫٤٩١( 

 
)٣٣٤٫٧٢٨( 

 
 ١٫١٢٢٫٠٣٠ 

 ابآلف الر�الت السعودية 
  

 األفراد مصرفية
 

 الشركات مصرفية
 

 اخلزينة
الوساطة وإدارة  

 وجوداتامل
  

 التكافل التعاوين
 

 أخرى
 

 اإلمجايل
              م٢٠١٨

 ٧٣٫٠٠٣٫١٩٨   ١٣٥٫٧٧٠   ٥٧٫٩١١   ١٫٤٥٥٫٧٧٧   ٣٠٫٩٥٦٫٨٣٢   ١٨٫٧٣٨٫٠٧٢   ٢١٫٦٥٨٫٨٣٦  إمجايل املوجودات
 ٦١٫٧٥٨٫٧٢٦   ـــــــــ        ٥٧٫٩١١   ٥٩٣٫٢٧٦   ٩٫١٢٤٫٠٥٢   ١٨٫٦٦٦٫١٨١   ٣٣٫٣١٧٫٣٠٦  إمجايل املطلوابت

 ٢٫٦٦٤٫٧٤٥   )٢٣٧٫٧٢٦(  ١٩٫١٤٠   ١٧٢٫١٣٥   ١٫٠٩٢٫٣٢٨   ٤٣٣٫٣٩١   ١٫١٨٥٫٤٧٧  إمجايل دخل العمليات 
 ١٫٩٠٤٫٠٣٣   )٢٫٣٢٦(  ١٫٠٠٢   ٥٦٫٠٧٤   ٨٨٩٫٦٨١   ٣٠٠٫٨١٥   ٦٥٨٫٧٨٧  العموالت اخلاصةدخل صايف 

 ٥٦٤٫٣٥٦   )٢٦٫٧٩٤(  ١٨٫١٣٩   ١٢٠٫٣٣٩   ٣٫١٢٧   ١١٦٫٥٢٤   ٣٣٣٫٠٢١  أتعاب ودخل عموالت، صايف 
صايف الربح من أدوات مالية ابلقيمة 

 )٤٫٣٦٧(   )٣٫٢٠٠(  ـــــــــ        )٦٫٥٠٤(  ٥٫٣٣٧   ـــــــــ        ـــــــــ       العادلة يف قائمة الدخل
 ١٠٫٤٢٨   ٨٫٩٣٨   ـــــــــ        ١٫٤٩٠   ـــــــــ        ـــــــــ        ـــــــــ       حصة يف صايف ربح شركة زميلة 
 )١٠٦٫٨٠٠(  ـــــــــ        ـــــــــ        ـــــــــ        )٣٣٠(  )١٣٣٫٣٣٠(  ٢٦٫٨٦٠  خمصص خسائر االئتمان، صايف

 )٩٣٫٠٤٣(  ـــــــــ        )٧٠١(  )٩٫٦٦٣(  )١٩٫٥٩٤(  )١١٫٤٣٨(  )٥١٫٦٤٧( ك وإطفاءاستهال
 )١٫٦٧٤٫٨٦٦(  ٣٫٣٩٣   )٢٨٫١٤٤(  )١٣٧٫٦٣٨(  )٢٩٩٫٠٩٦(  )٣٨٠٫٠٥٩(  )٨٣٣٫٣٢٢( إمجايل مصاريف العمليات 

قبل الزكاة  (اخلسارة)الدخل /  صايف 
 ٣٥٢٫١٥٥  الدخل  وضريبة

 
 ٥٣٫٣٣٢ 

 
 ٧٩٣٫٢٣٢ 

 
 ٣٥٫٩٨٧ 

 
)٩٫٠٠٤( 

 
)٢٢٥٫٣٩٥( 

 
 ١٫٠٠٠٫٣٠٧ 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٨٦ - 

 (تتمة) األعمالقطاعات  - ٢٩
 

 حسب قطاعات األعمال: اجملموعةأ ) خماطر االئتمان اليت تتعرض هلا 
 

 

 
 

تتضمن خماطر االئتمان القيمة الدفرتية للموجودات املوحدة ما عدا النقدية، واملمتلكات واملعدات، 
عض املوجودات األخرى، والعقارات األخرى، واالستثمارات يف األسهم وصناديق االستثمار، وب

التعهدات وااللتزامات  ابإلضافة لذلك فإن خماطر االئتمان تتضمن قيمة املعادل االئتماين ملخاطر
 واملشتقات.

 
 إدارة املخاطر املالية - ٣٠

 
 خماطر االئتمان ١-٣٠

 إن جملس اإلدارة مسئول عن منهج إدارة املخاطر الكلي وعن املوافقة على اسرتاتيجيات ومبادئ
واملسئولة عن مراقبة عملية إدارة  املنبثقة عن جملس اإلدارة جلنة املخاطرإدارة املخاطر. قامت اإلدارة 

 املخاطر الكلية مع البنك.
 

مسئولة كليًا عن تطوير اسرتاتيجية املخاطر وتنفيذ  املنبثقة عن جملس اإلدارة جلنة املخاطرتكون 
 املبادئ وأطر العمل والسياسات واحلدود.

 
مسئولة عن اإلشراف على قرارات إدارة املخاطر ومراقبة  املنبثقة عن جملس اإلدارة جلنة املخاطركون ت

جلنة إدارة املخاطر  على أساس منتظم. مت تفويض بيا�ت  /مستو�ت املخاطر ومراجعة تقارير 
طر واليت قد كي تصعد جمللس اإلدارة أي مشاكل يف إدارة املخا  املنبثقة عن جملس اإلدارة املخاطر

 تلفت نظر إدارة البنك.
 

يف الوفاء ابلتزاماته تعثر طرف يف أدوات مالية خماطر تدير اجملموعة التعرض ملخاطر االئتمان وهي 
والتسبب يف تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. تنشأ التعرضات ملخاطر االئتمان أساسًا من أنشطة 

ًا وأنشطة استثمار. كما يوجد أيضًا خماطر ائتمان اإلقراض اليت تؤدي لقروض ومبالغ مدفوعة مقدم
 يف األدوات املالية خارج قائمة املركز املايل، مثل التزامات القروض.

 

 ابآلف الر�الت السعودية 
  

 مصرفية األفراد
  

 مصرفية الشركات
الوساطة وإدارة  

 وجوداتامل
  

 
 اخلزينة

  
 

 اإلمجايل

          م٢٠١٩
          

 ٧٨٫٤١٥٫٩٨٤  ٢٨٫٨٥٣٫٣٦٨  ١٫٣٠٠٫٢٩٨  ٢١٫٤٦٥٫٥١٨  ٢٦٫٧٩٦٫٨٠٠ املوجودات
 ٤٫٦١٠٫٩١١  ـــــــــ       ـــــــــ       ٤٫٦١٠٫٩١١  ـــــــــ      التعهدات وااللتزامات

 ٣٨٣٫٣٥١  ٣٨٣٫٣٥١  ـــــــــ       ـــــــــ       ـــــــــ      املشتقات

 ابآلف الر�الت السعودية 

 
 

 األفراد مصرفية
  

 الشركات مصرفية
الوساطة وإدارة  

 وجوداتامل
 

 اخلزينة
  

 اإلمجايل
          م٢٠١٨

          
 ٦٦٫٢٠٠٫٧٣١  ٢٥٫٤٩٢٫٨١٠  ١٫٣٠٧٫٦٢٩  ١٨٫٢٢٦٫٤٨٣  ٢١٫١٧٣٫٨٠٩ املوجودات 
 ٤٫٧٤٤٫٠٨٧  ـــ         ـــ         ٤٫٧٤٤٫٠٨٧  ـــ        وااللتزامات التعهدات
 ٣٨٣٫٥١٦  ٣٨٣٫٥١٦  ـــ         ـــ         ـــ        املشتقات



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٨٧ - 

 إدارة املخاطر املالية (تتمة) - ٣٠
 

 (تتمة) خماطر االئتمان ١-٣٠
 

خلية. كما تقوم اجملموعة بتقييم احتمالية تعثر األطراف املقابلة ابستخدام أدوات التصنيف الدا
 تستخدم اجملموعة التصنيفات اخلارجية، من وكاالت تصنيف كربى، إذا كانت متاحة.

 
حتاول اجملموعة السيطرة على خماطر االئتمان عن طريق مراقبة التعرض ملخاطر االئتمان واحلد من 

لة. مت تكوين املعامالت مع أطراف مقابلة معينة والتقييم املستمر للمالءة االئتمانية لألطراف املقاب
سياسات إدارة املخاطر للمجموعة لتحديد حدود املخاطر املالئمة ومراقبة املخاطر وااللتزام ابحلدود. 
يتم يوميًا مراقبة التعرضات الفعلية مقابل احلدود املوضوعة. إضافة ملراقبة حدود االئتمان، تقوم 

لتجارية عن طريق الدخول يف اتفاقيات اجملموعة إبدارة التعرض ملخاطر االئتمان املتعلق أبنشطتها ا
تسوية رئيسية واتفاقيات ضمان مع األطرف املقابلة يف ظروف مالئمة، واحلد من فرتة التعرض 

ا من أجل ختفيف إب�اء  أو تكليف أطراف مقابلة هل للمخاطر. ويف حاالت حمددة قد تقوم اجملموعة
جملموعة التكلفة احملتملة لتحل حمل عقود خماطر االئتمان. متثل خماطر االئتمان  للمشتقات اب

املشتقات يف حال فشل األطراف املقابلة يف الوفاء ابلتزامها، وللسيطرة على املستوى احملدد من خماطر 
االئتمان. تقوم اجملموعة بتقييم األطراف املقابلة ابستخدام نفس الطرق املستخدمة لتقييم أنشطة 

 اإلقراض.
 

تمان عند مزاولة عدد من األطراف املقابلة لنشاطات مماثلة أو ممارسة أعماهلم تظهر تركزات خماطر االئ
يف املنطقة اجلغرافية ذاهتا أو لديهم مزا� اقتصادية مماثلة قد تؤثر من حيث مقدرهتم على الوفاء 

 .عند حدوث تغريات يف الظروف اإلقتصادية أو السياسية أو الظروف األخرى التعاقدية مابلتزاماهت
 
ظهر الرتكزات يف خماطر االئتمان مدى حساسية أداء اجملموعة مقابل أية تطورات تؤثر على قطاع تُ 

 الصناعة أو منطقة جغرافية حمددة.
 
اإلقراض لتفادي الرتكز يف املخاطر اخلاصة أنشطة إبدارة خماطر االئتمان وذلك بتنويع  اجملموعةقوم ت

أتخذ اجملموعة ضمان عند احلاجة. تسعى  نشطة معينة.أبفراد أو جمموعة من العمالء يف أماكن أو أ
اجملموعة للحصول على ضمان إضايف من األطراف املقابلة يف حال متت مالحظة مؤشرات على 

 الفردية ذات الصلة.الُسلف اخنفاض القيمة للقروض و 
 

وتراقب ساسي تراقب اإلدارة القيمة السوقية للضمان، وتطلب ضما�ت إضافية وفقًا للرتتيب األ
ان الذي مت احلصول عليه خالل مراجعتها لكفاية خمصص خسائر اخنفاض القيمة السوقية للضم

 القيمة.
 

تقوم اجملموعة ابنتظام مبراقبة سياسات إدارة املخاطر وأنظمة عكس التغريات يف أسواق املنتجات 
 والقيام أبفضل املمارسات.

 
ثمارات بشكل أساسي خماطر تتعلق بديون متثل معظم سندات الدين املدرجة يف حمفظة االست

) حتليل االستثمارات اخلاصة ابجملموعة حسب طبيعة األطراف ذات ٦سيادية. يبني اإليضاح (
. مت االفصاح عن ٧العالقة. ملزيد من التفاصيل حول مكو�ت القروض والسلف، انظر اإليضاح 

واالرتباطات  ١١شتقة يف اإليضاح املعلومات املتعلقة مبخاطر االئتمان املتعلقة ابألدوات امل
. واملعلومات خبصوص أقصى تعرض ملخاطر االئتمان حسب قطاع ١٩وااللتزامات يف اإليضاح 
 .٢٩العمل مبينة يف اإليضاح 

 
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٨٨ - 

 إدارة املخاطر املالية (تتمة) - ٣٠
 

  حتليل جودة االئتمان ٢-٣٠         
انية للموجودات املالية اليت يتم قياسها ابلتكلفة يبني اجلدول التايل املعلومات حول اجلودة االئتم

املطفأة. إال إذا ُأشري إىل خالف ذلك، ابلنسبة للموجودات املالية فإن املبالغ الواردة يف اجلدول متثل 
إمجايل القيم الدفرتية. ابلنسبة اللتزامات القروض وعقود الضما�ت املالية فإن املبالغ الواردة يف 

 الغ املتلزم هبا أو مبالغ الضما�ت على التوايل.اجلدول متثل املب
 

 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١ 
  

خسائر ائتمان متوقعة 
 شهراً  ١٢على  مدى 

خسائر ائتمان متوقعة غري  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

 خسائر ائتمان متوقعة 
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

 
 

 اإلمجايل
 آبالف الر�الت السعودية 

املالية  واملؤسسات البنوك أرصدة لدى
 األخرى

       

 ١٫٣٢٦٫٥٨٢   ــــــــــ       ٦٦٫٥٠٥   ١٫٢٦٠٫٠٧٧  درجة استثمار
 ١٤٫٩١٢   ــــــــــ       ٢٫٧٦٢   ١٢٫١٥٠  درجة غري استثمار

 ٨٩٫٠٣٨   ــــــــــ       ٢٠٫٤٣٧   ٦٨٫٦٠١  غري مصنفة
 ١٫٤٣٠٫٥٣٢   ــــــــــ       ٨٩٫٧٠٤   ١٫٣٤٠٫٨٢٨  

 )١٫٥٢٨(  ــــــــــ       )٣٦٧(  )١٫١٦١( االئتمان املتوقعة خمصص خسارة
 ١٫٤٢٩٫٠٠٤   ــــــــــ       ٨٩٫٣٣٧   ١٫٣٣٩٫٦٦٧  القيمة الدفرتية

        

قروض وسلف مقدمة للعمالء ابلتكلفة 
        املطفأة

: منخفضة إىل ٦-١ درجة املخاطرة
 ٤٣٫٧٢٦٫٨٢٤   ــــــــــ       ــــــــــ       ٤٣٫٧٢٦٫٨٢٤  متوسطة 

 ٦٫٢٦٩٫٣٨٠   ٢٫٤٠٧٫٢١٠   ٣٫٨٦٢٫١٧٠   ــــــــــ      : حتت املراقبة٧درجة املخاطرة 
 ٦٧٣٫٠٨٢   ٦٧٣٫٠٨٢   ــــــــــ       ــــــــــ      : متعثرة١٠-٨درجة املخاطرة 

  ٥٠٫٦٦٩٫٢٨٦   ٣٫٠٨٠٫٢٩٢   ٣٫٨٦٢٫١٧٠   ٤٣٫٧٢٦٫٨٢٤ 
 )١٫٠٠٩٫١٦٧(  )٧٤٣٫٦٠٠(  )٩٤٫٨٢٠(  )١٧٠٫٧٤٧( االئتمان املتوقعة خمصص خسارة
 ٤٩٫٦٦٠٫١١٩   ٢٫٣٣٦٫٦٩٢   ٣٫٧٦٧٫٣٥٠   ٤٣٫٥٥٦٫٠٧٧  القيمة الدفرتية

 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٨٩ - 

 إدارة املخاطر املالية (تتمة) - ٣٠
 

 حتليل جودة االئتمان (تتمة) ٢-٣٠
 

 م٢٠١٨ديسمرب  ٣١ 
  

خسائر ائتمان متوقعة 
 شهراً  ١٢على  مدى 

خسائر ائتمان متوقعة غري  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

  
 

 اإلمجايل
 آبالف الر�الت السعودية 

        املالية األخرى ساتواملؤس البنوك أرصدة لدى
 ١٫١٦٣٫٦٧٥   ــــــــــ       ٨٢٫٧٨٢   ١٫٠٨٠٫٨٩٣  درجة استثمار

 ٤٫٨٢٣   ــــــــــ       ٣٫٨٨٣   ٩٤٠  درجة غري استثمار
 ١٢٩٫٨٨٧   ــــــــــ       ١٠٩٫٠١٦   ٢٠٫٨٧١  غري مصنفة

 ١٫٢٩٨٫٣٨٥   ــــــــــ       ١٩٥٫٦٨١   ١٫١٠٢٫٧٠٤  

 )٦٣٦(  ــــــــــ       )٥١٤(  )١٢٢( االئتمان املتوقعة صص خسارةخم
 ١٫٢٩٧٫٧٤٩   ــــــــــ       ١٩٥٫١٦٧   ١٫١٠٢٫٥٨٢  القيمة الدفرتية

        
        قروض وسلف مقدمة للعمالء ابلتكلفة املطفأة

 ٣٦٫١٩٩٫١٨٠   ــــــــــ       ــــــــــ       ٣٦٫١٩٩٫١٨٠  : منخفضة إىل متوسطة ٦-١درجة املخاطرة 
 ٤٫٩٦٦٫٥٩٦   ٥٣٣٫١٩٣   ٤٫٤٣٣٫٤٠٣   ــــــــــ      : حتت املراقبة٧درجة املخاطرة 
 ٦٦٤٫٦٢٠   ٦٦٤٫٦٢٠   ــــــــــ       ــــــــــ      : متعثرة١٠-٨درجة املخاطرة 

  ٤١٫٨٣٠٫٣٩٦   ١٫١٩٧٫٨١٣   ٤٫٤٣٣٫٤٠٣   ٣٦٫١٩٩٫١٨٠ 

 )٩٣٣٫٥٠٥(  )٦٠٢٫١١٦(  )١٩٣٫٠٥٥(  )١٣٨٫٣٣٤( االئتمان املتوقعة خمصص خسارة
 ٤٠٫٨٩٦٫٨٩١   ٥٩٥٫٦٩٧   ٤٫٢٤٠٫٣٤٨   ٣٦٫٠٦٠٫٨٤٦  القيمة الدفرتية
 

يبني اجلدول التايل املعلومات حول اجلودة االئتمانية للقروض والسلف املقدمة على العمالء ابلتكلفة أ) 
 املطفأة على أساس املنتج:

 
 م٢٠١٩سمرب دي ٣١ 
 
 

 بطاقات االئتمان

 
خسائر ائتمان متوقعة 

 شهراً  ١٢على  مدى 

خسائر ائتمان متوقعة غري  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

  
 

 اإلمجايل
 آبالف الر�الت السعودية 

  مقدمة للعمالء ابلتكلفة املطفأةقروض وسلف 
 ٧٠٦٫٣٩٦   ــــــــــ       ــــــــــ       ٧٠٦٫٣٩٦  : منخفضة إىل متوسطة٦-١درجة املخاطرة 
 ١٩٫١٦٤   ــــــــــ       ١٩٫١٦٤   ــــــــــ      : حتت املراقبة٧درجة املخاطرة 
 ٤٨٫٣٧١   ٤٨٫٣٧١   ــــــــــ       ــــــــــ      : متعثرة١٠-٨درجة املخاطرة 

  ٧٧٣٫٩٣١   ٤٨٫٣٧١   ١٩٫١٦٤   ٧٠٦٫٣٩٦ 
 )٥٧٫٧٧٩(  )٣١٫٤٣٦(  )١٫٨٣٤(  )٢٤٫٥٠٩( االئتمان املتوقعة خمصص خسارة
  ٧١٦٫١٥٢   ١٦٫٩٣٥   ١٧٫٣٣٠   ٦٨١٫٨٨٧  القيمة الدفرتية
 
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٩٠ - 

 إدارة املخاطر املالية (تتمة) - ٣٠
 

 مة)حتليل جودة االئتمان (تت ٢-٣٠
 

 م٢٠١٨ديسمرب  ٣١ 
 
 

 بطاقات االئتمان

 
خسائر ائتمان متوقعة 

 شهراً  ١٢على  مدى 

خسائر ائتمان متوقعة غري  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

  
 

 اإلمجايل
 

 آبالف الر�الت السعودية 
  قروض وسلف مقدمة للعمالء ابلتكلفة املطفأة

 ٦٠٠٫٣٦٢   ــــــــــ       ــــــــــ       ٦٠٠٫٣٦٢  : منخفضة إىل متوسطة٦-١درجة املخاطرة 
 ٢٣٫١٢٢   ــــــــــ       ٢٣٫١٢٢   ــــــــــ      : عالية (حتت املراقبة)٧درجة املخاطرة 
 ٣٩٫٤٢٣   ٣٩٫٤٢٣   ــــــــــ       ــــــــــ      : متعثرة١٠-٨درجة املخاطرة 

  ٦٦٢٫٩٠٧   ٣٩٫٤٢٣   ٢٣٫١٢٢   ٦٠٠٫٣٦٢ 
 )٤٣٫٠٧٨(  )٢٥٫٦٢٥(  )١٫٨٦٤(  )١٥٫٥٨٩( االئتمان املتوقعة خمصص خسارة
 ٦١٩٫٨٢٩   ١٣٫٧٩٨   ٢١٫٢٥٨   ٥٨٤٫٧٧٣  القيمة الدفرتية

 
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١   
 
 

 األفرادقروض 

 
مان متوقعة خسائر ائت

 شهراً  ١٢على  مدى 

خسائر ائتمان متوقعة غري  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

  
 

 اإلمجايل
 آبالف الر�الت السعودية 

  قروض وسلف مقدمة للعمالء ابلتكلفة املطفأة
 ٢٣٫٢١١٫٦٣٧   ــــــــــ       ــــــــــ       ٢٣٫٢١١٫٦٣٧  : منخفضة إىل متوسطة ٦-١خاطرة درجة امل

 ١٦٥٫٣٦٢   ــــــــــ       ١٦٥٫٣٦٢   ــــــــــ      : عالية (حتت املراقبة)٧درجة املخاطرة 
 ١٥٤٫٧٢٧   ١٥٤٫٧٢٧   ــــــــــ       ــــــــــ      : متعثرة١٠-٨درجة املخاطرة 

  ٢٣٫٥٣١٫٧٢٦   ١٥٤٫٧٢٧   ١٦٥٫٣٦٢   ٢٣٫٢١١٫٦٣٧ 
 )١٥٥٫٩٢٨(  )٦٨٫٢٢٠(  )١٫٢٩٠(  )٨٦٫٤١٨( االئتمان املتوقعة خمصص خسارة
 ٢٣٫٣٧٥٫٧٩٨   ٨٦٫٥٠٧   ١٦٤٫٠٧٢   ٢٣٫١٢٥٫٢١٩  القيمة الدفرتية

 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٩١ - 

 إدارة املخاطر املالية (تتمة) - ٣٠
 

 حتليل جودة االئتمان (تتمة) ٢-٣٠
 م٢٠١٨ديسمرب  ٣١   
 
 

 قروض األفراد

 
خسائر ائتمان متوقعة 

 شهراً  ١٢على  مدى 

خسائر ائتمان متوقعة غري  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

  
 

 اإلمجايل
 آبالف الر�الت السعودية 

  لف مقدمة للعمالء ابلتكلفة املطفأةقروض وس
 ١٨٫٧٤٠٫٤١٥   ــــــــــ       ــــــــــ       ١٨٫٧٤٠٫٤١٥  : منخفضة إىل متوسطة ٦-١درجة املخاطرة 
 ٢٣٢٫٨٥٣   ــــــــــ       ٢٣٢٫٨٥٣   ــــــــــ      : عالية (حتت املراقبة)٧درجة املخاطرة 
 ١٦٠٫٣٢٧   ١٦٠٫٣٢٧   ــــــــــ       ــــــــــ      : متعثرة١٠-٨درجة املخاطرة 

  ١٩٫١٣٣٫٥٩٥   ١٦٠٫٣٢٧   ٢٣٢٫٨٥٣   ١٨٫٧٤٠٫٤١٥ 
 )١٦٤٫٢٥٧(  )٦٩٫٥٣٥(  )٢٫٥١٧(  )٩٢٫٢٠٥( االئتمان املتوقعة خمصص خسارة
 ١٨٫٩٦٩٫٣٣٨   ٩٠٫٧٩٢   ٢٣٠٫٣٣٦   ١٨٫٦٤٨٫٢١٠  القيمة الدفرتية

 
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١   
 
 

 ض التجاريةالقرو 

 
خسائر ائتمان متوقعة 

 شهراً  ١٢على  مدى 

خسائر ائتمان متوقعة غري  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

  
 

 اإلمجايل
 

 آبالف الر�الت السعودية 
  كلفة املطفأةقروض وسلف مقدمة للعمالء ابلت

 ١٩٫٤٠١٫٢٤٥   ــــــــــ       ــــــــــ       ١٩٫٤٠١٫٢٤٥  : منخفضة إىل متوسطة ٦-١درجة املخاطرة 
 ٦٫٠٨٤٫٨٥٤   ٢٫٤٠٧٫٢١٠   ٣٫٦٧٧٫٦٤٤   ــــــــــ      : عالية (حتت املراقبة)٧درجة املخاطرة 
 ٤٦٩٫٩٨٤   ٤٦٩٫٩٨٤   ــــــــــ       ــــــــــ      : متعثرة١٠-٨درجة املخاطرة 

  ٢٥٫٩٥٦٫٠٨٣   ٢٫٨٧٧٫١٩٤   ٣٫٦٧٧٫٦٤٤   ١٩٫٤٠١٫٢٤٥ 
 )٧٩٥٫٤٦٠(  )٦٤٣٫٩٤٤(  )٩١٫٦٩٦(  )٥٩٫٨٢٠( االئتمان املتوقعة خمصص خسارة
 ٢٥٫١٦٠٫٦٢٣   ٢٫٢٣٣٫٢٥٠   ٣٫٥٨٥٫٩٤٨   ١٩٫٣٤١٫٤٢٥  القيمة الدفرتية

 
 م٢٠١٨ديسمرب  ٣١   
 
 

 القروض التجارية

 
خسائر ائتمان متوقعة 

 شهراً  ١٢على  مدى 

خسائر ائتمان متوقعة غري  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

  
 

 اإلمجايل
 آبالف الر�الت السعودية 

  قروض وسلف مقدمة للعمالء ابلتكلفة املطفأة
 ١٦٫٤٢٧٫٢٦٩   ــــــــــ       ــــــــــ       ١٦٫٤٢٧٫٢٦٩  : منخفضة إىل متوسطة ٦-١درجة املخاطرة 
 ٤٫٧١٠٫٦٢٢   ٥٣٣٫١٩٣   ٤٫١٧٧٫٤٢٩   ــــــــــ      : عالية (حتت املراقبة)٧درجة املخاطرة 
 ٤٦٤٫٨٧٠   ٤٦٤٫٨٧٠   ــــــــــ       ــــــــــ      : متعثرة١٠-٨درجة املخاطرة 

  ٢١٫٦٠٢٫٧٦١   ٩٩٨٫٠٦٣   ٤٫١٧٧٫٤٢٩   ١٦٫٤٢٧٫٢٦٩ 
 )٧٢٦٫١٧٠(  )٥٠٦٫٩٥٦(  )١٨٨٫٦٧٤(  )٣٠٫٥٤٠( االئتمان املتوقعة خمصص خسارة
 ٢٠٫٨٧٦٫٥٩١   ٤٩١٫١٠٧   ٣٫٩٨٨٫٧٥٥   ١٦٫٣٩٦٫٧٢٩  القيمة الدفرتية

 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٩٢ - 

 إدارة املخاطر املالية (تتمة) - ٣٠
 

 الئتمان (تتمة)حتليل جودة ا ٢-٣٠
 

 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١ 
 
 
 
 

 
خسائر ائتمان متوقعة 

 شهراً  ١٢على  مدى 

خسائر ائتمان متوقعة غري  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

خسائر ائتمان متوقعة  
منخفضة القيمة االئتمانية 

 على مدى العمر الزمين

  
 

 اإلمجايل

 آبالف الر�الت السعودية 
  تثمارات أدوات الدين ابلتكلفة املطفأةاس

 ٢٧٫٢٢٤٫٩٣٩   ــــــــــ       ــــــــــ       ٢٧٫٢٢٤٫٩٣٩  : منخفضة إىل متوسطة ٦-١درجة املخاطرة 
 ــــــــــ       ــــــــــ       ــــــــــ       ــــــــــ      االئتمان املتوقعة خمصص خسارة

 ٢٧٫٢٢٤٫٩٣٩   ــــــــــ       ــــــــــ       ٢٧٫٢٢٤٫٩٣٩  القيمة الدفرتية

  التزامات ومطلوابت طارئة
 ٤٫٧٢٦٫٣٢١   ــــــــــ       ــــــــــ       ٤٫٧٢٦٫٣٢١  : منخفضة إىل متوسطة ٦-١درجة املخاطرة 
 ٥٢٢٫٩٢٧   ٣٥٦٫٤٧٢   ١٦٦٫٤٥٥   ــــــــــ      : عالية (حتت املراقبة)٧درجة املخاطرة 
 ١٠٨٫٦٦١   ١٠٨٫٦٦١   ــــــــــ       ــــــــــ      : متعثرة١٠-٨درجة املخاطرة 

  ٥٫٣٥٧٫٩٠٩   ٤٦٥٫١٣٣   ١٦٦٫٤٥٥   ٤٫٧٢٦٫٣٢١ 
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 إدارة املخاطر املالية (تتمة) - ٣٠
 

 املبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ ز�دة جوهرية يف خماطر االئتمان ٣-٣٠
 عند حتديد مدى ز�دة خماطر التعثر يف أداة مالية بصورة جوهرية منذ التسجيل األويل، أتخذ اجملموعة يف

االعتبار املعلومات املعقولة واملؤيدة ذات العالقة واملتاحة دون تكاليف أو جهود غري مالئمة. وهذا يتضمن 
املعلومات والتحليالت النوعية والكمية اليت تستند إىل اخلربة التارخيية للمجموعة وتقييم خرباء االئتمان 

 والتوقعات للمستقبل.
 

 الز�دة اجلوهرية يف خماطر االئتمان من خالل مقارنة ما يلي:إن اهلدف من التقييم هو حتديد مدى 
 
 العمر الزمين املتبقي الحتمالية التعثر كما يف اتريخ التقرير املايل، مع •
العمر الزمين املتبقي الحتمالية التعثر لغاية اتريخ حمدد مت تقدير االحتمالية عنده عند التثبيت األويل  •

 قتصى األمر بناًء على التغريات يف توقعات السداد).للمخطر (ويتم تعديله حبيثما ا
 

عند ، ومنخفضة القيمة االئتمانية ٣، مرحلة ٢، مرحلة ١يقوم البنك بتجميع القروض لديه يف مراحل: مرحلة 
 ، وهي مفصلة كما يلي:الشراء أو االستحداث

 
جيل خمصص خسائر االئتمان : عندما يتم تثبيت القروض يف السجالت ألول مرة يقوم البنك بتس١املرحلة 

أيضًا التسهيالت اليت تتحسن فيها درجة خماطر االئتمان  ١شهراً. تتضمن املرحلة  ١٢املتوقعة على مدى 
 .  ١إىل املرحلة  ٢والقروض اليت يتم إعادة تصنيفها من املرحلة 

 
يقوم البنك بتسجيل  : عندما يشري القرض إىل ز�دة جوهرية يف خماطر االئتمان منذ اإلنشاء،٢املرحلة 

ايضًا التسهيالت  ٢خمصص مقابل خسائر االئتمان املتوقعة على مدى عمرها الزمين. تتضمن قروض املرحلة 
 .٢إىل املرحلة  ٣اليت تتحسن فيها درجة خماطر االئتمان والقروض اليت يتم إعادة تصنيفها من املرحلة 

 
د تعرضت لالخنفاض. يقوم البنك تسجيل خمصص مقابل : القروض اليت تعترب قيمها االئتمانية ق٣املرحلة 

 خسائر االئتمان املتوقعة على مدى عمرها الزمين.
 

: هي أصول مالية تعاين من اخنفاض القيمة عند الشراء أو االستحداثمنخفضة القيمة االئتمانية عند 
منذ التثبيت األويل ويتم إدراج  االئتمانية منذ التسجيل ألول مرة. يتم تسجيل هذه املوجودات ابلقيمة العادلة

إيرادات عمولة خاصة الحقًا بناًء على معدل العائد الفعلي املعّدل ائتمانياً. يتم تسجيل أو استبعاد خسائر 
 االئتمان املتوقعة فقط يف حدود وجود تغريات الحقة يف خسائر االئتمان املتوقعة.

 
 حتديد مدى ز�دة خماطر االئتمان بشكل جوهري )أ

ضوابط املستخدمة لتحديد ما إذا كان هناك ز�دة كبرية يف خماطر االئتمان تتغري حسب احملفظة وتشتمل إن ال
 على التغريات الكمية يف املخاطر احملتملة والعوامل النوعية مبا يف ذلك العوامل املساعدة للتعثر.

 
ة جوهرية منذ التسجيل األويل بناًء يتم حتديد خماطر االئتمان ابلنسبة للتعرض خلطر ما على أ�ا ازدادت بصور 

على الضوابط الكمية اليت حددها البنك والعمر الزمين املتبقي الحتمالية التعثر حال ز�دته عن النسبة / 
 املدى احملدد مسبقاً.

 
من خالل استخدام البنك لتقديراته القائمة على اخلربات االئتمانية واخلربات التارخيية ذات الصلة، ميكن 

دد أن خماطر االئتمان بدأت يف االزد�د بقفزات جوهرية بناًء على مؤشرات نوعية حمددة حتأن موعة للمج
وليس ابلضرورة أن تكون أتثرياهتا مبنية بوضوح من خالل التحليل الكمي على أساس الزمن. كما يتم تقييم 

ا يف ذلك االخنفاض يف التصنيف الز�دة اجلوهرية يف خماطر االئتمان بناًء على هيكل مراقبة االئتمان، مب
 الداخلي وعوامل االقتصاد الكي وموافقات اإلدارة.

 
أما خبصوص العوامل املساعدة، فإن اجملموعة أتخذ يف االعتبار أن الز�دة اجلوهرية يف خماطر االئتمان قد 

اوز موعد يومًا عن موعد استحقاقه. يتم حتديد عدد أ�م جت ٣٠حتدث عندما يتأخر السداد أكثر من 
 االستحقاق من خالل احتساب عدد األ�م اليت أنقضت على آخر دفعة سداد كاملة مت استالمها.

 



 بنك اجلزيرة
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 إدارة املخاطر املالية (تتمة) - ٣٠

 
 املبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ ز�دة جوهرية يف خماطر االئتمان ٣-٣٠

 
 (تتمة) حتديد مدى ز�دة خماطر االئتمان بشكل جوهري )أ
 

 يتم حتديد تواريخ االستحقاق دون اعتبار أي فرتة إمهال قد تكون متاحة أمام املقرتض.
 

تراقب اجملموعة مدى فعالية الضوابط املستخدمة يف حتديد الز�دات اجلوهرية يف خماطر االئتمان من خالل 
 الفحوصات املنتظمة للتحقق مما يلي:

 
الز�دات اجلوهرية يف خماطر االئتمان قبل وصول التعرض للمخاطر أن الضوابط متتاز ابلقدرة على حتديد  •

 إىل مرحلة التعثر.
 يوماً من موعد استحقاقه. ٣٠أن الضوابط ال تنطبق يف وقت ما عندما يتجاوز األصل  •
"احتمالية  ١عدم توافر خماطر غري مضمونة يف خمصص خسائر االئتمان املتوقعة من التحّول من املرحلة  •

 "احتمالية التعثر على مدى العمر الزمين للتسهيالت". ٢شهراً" واملرحلة  ١٢ى مدى التعثر عل
 

 درجات خماطر االئتمان
ر االئتمان بناًء على بيا�ت خمتلفة خاطر يف نطاق درجة حمددة من خماطتصنف اجملموعة كل نوع من أنواع امل

كام ائتمانية تستند إىل اخلربات السابقة. تتضمن يف طياهتا توقعات مستقبلية حول خماطر التعثر وتطبيق أح
يتم حتديد درجات خماطر االئتمان ابستخدام العوامل النوعية والكمية اليت تدل على خماطر التعثر. وختتلف 

نوعية املقرتض. يتم حتديد ومعايرة درجات خماطر االئتمان كلما ازدادت هذه العوامل من حيث طبيعة اخلطر و 
أصغر  ٢و ١ثر ابضطراد. على سبيل املثال، إن الفرق يف خماطر التعثر بني الدرجات أو اخنفضت خماطر التع

 .٣و ٢من الفرق بني درجات خماطر االئتمان 
 

يتم حتديد خماطر االئتمان لكل شركة من الشركات عند اإلدراج األويل بناًء على املعلومات املتوافرة عن 
ليت قد تؤدي إىل حتّول اخلطر من درجة إىل أخرى مغايرة. إن املقرتض. ختضع املخاطر للمراقبة املستمرة وا

 مراقبة خماطر االئتمان يتضمن استخدام البيا�ت التالية:



 بنك اجلزيرة
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 إدارة املخاطر املالية (تتمة) - ٣٠
 

 املبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ ز�دة جوهرية يف خماطر االئتمان (تتمة) ٣-٣٠
 
 طر االئتمان بشكل جوهري (تتمة)حتديد مدى ز�دة خما )أ
 

 مجيع املخاطر خماطر األفراد خماطر الشركات
املعلومات اليت يتم احلصول عليها من  •

خالل املراجعة الدورية مللفات العمالء 
(مثل: القوائم املالية املراجعة، حساابت 
اإلدارة، املواز�ت، والتوقعات). 
وتتضمن أمثلة على جماالت تركيز 

لي: إمجايل هوامش الربح، حمددة ما ي
ومعدالت الرفع املايل، وتغطية خدمة 
الدين، وااللتزام ابلتعهدات، وإدارة 

 اجلودة، والتغريات يف اإلدارة العليا.
بيا�ت من وكاالت ائتمان مرجعية  •

ومقاالت صحفية وتغريات يف 
 التصنيفات االئتمانية اخلارجية.

السندات املتداولة وأسعار مقايضات  •
ات االئتمانية للمقرتض حيثما التعثر 

 توافرت.
التغريات الفعلية واجلوهرية يف احمليط  •

السياسي والتنظيمي والتقين للمقرتض 
 أو أنشطة أعماله.

البيا�ت الداخلية اجملمعة وتصرفات  •
العميل (مثل: استخدام العميل 

 لتسهيالت بطاقات االئتمان).
 مؤشرات القدرة على الوفاء ابلدين. •
خلارجية من وكاالت ائتمان البيا�ت ا •

مرجعية مبا يف ذلك درجات 
التصنيف االئتماين املعيارية لكل 

 قطاع من قطاعات األعمال.

سجل السداد: وهذا يتضمن  •
جتاوز مواعيد السداد مع 
سلسلة من التغريات يف 

 معدالت السداد.
استعمال احلد االئتماين  •

 املمنوح.
 طلب املنح واالمهال •
واملتوقعة يف التغريات املوجودة  •

األعمال والظروف املالية 
 واالقتصادية.

 
 إنشاء هيكل آلجال التعثرات احملتملة )ب

تملة. تقوم اجملموعة بتجميع إن درجات خماطر االئتمان هي املدخل األويل يف حتديد هيكل املخاطر احمل
اخلطر االئتماين.  مات األداء والتعثر حول خماطر االئتمان حسب نوع املنتج واملقرتض وحسب درجةمعلو 

ابلنسبة لبعض احملافظ، يتم استخدام املعلومات اليت يتم احلصول عليها من وكاالت ائتمان مرجعية خارجية 
 ايضاً.

 
تستخدم اجملموعة مناذج إحصائية لتحليل البيا�ت اجملمعة وإعداد التقديرات للمخاطر املتبقية وكيف ميكن 

 رتفاعاً مع مرور الوقت.هلذه املخاطر أن تتغري اخنفاضاً أو ا
 

يتضمن هذا التحليل حتديد ومعايرة العالقات ما بني التغريات يف معدالت التعثر وعوامل االقتصاد الكلي مبا 
السابقة) على خماطر  اتيف ذلك أتثري بعض العوامل األخرى (مثل: املقدرة على التحّمل ابستخدام اخلرب 

معدل منو الناتج احمللي واليت تتضمن  شرات االقتصاد الكلي الرئيسيةمؤ  نسبة ملعظم املخاطر ، فإنالتعثر. ابل
. وابلنسبة هي احملك الذي يستند إليه مثل هذا التحليللبطالة وأسعار النفط والرواتب احلقيقية ومعدالت ا

مناطق حمددة فإن هذا التحليل قد يتسع ليشمل أسعار أو /للمخاطر املتعلقة مبجاالت صناعية حمددة و
 ضائع و/أو العقارات.الب

 



 بنك اجلزيرة
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 املبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ ز�دة جوهرية يف خماطر االئتمان (تتمة) ٣-٣٠
 

 ب) إنشاء هيكل آلجال التعثرات احملتملة (تتمة)
يف االعتبار معلومات متنوعة من مصادر  وأخذاً  مدراء خماطر االئتمان واخلرباء االقتصادينيبناًء على مشورة 

بصياغة وجهة نظر أساسية حول التوجه املستقبلي ت اجملموعة خارجية حتاكي الواقع والتوقعات املستقبلية، قام
للمتغريات االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات متثل سلسلة حمتملة من التوقعات للمستقبل (انظر البحث 

 اهذه التوقعات املستقبلية لتعديل تقديراهت ومن مث تستخدم اجملموعةملستقبلية). أد�ه حول دمج املعلومات ا
 خبصوص التعثرات احملتملة.

 
 ج) تعريف "التعثر"

 :تعترب اجملموعة أن األصل املايل قد تعرض للتعثر يف حالة
 
إىل  اجملموعة دون رجوع للمجموعةبسداد التزاماته االئتمانية ابلكامل  املقرتض احملتمل قيامغري من  •

 ، أوإجراءات مثل تسييل الضما�ت (إن وجدت)
. تعترب يومًا أو أكثر على أي من التزاماته االئتمانية اجلوهرية جتاه اجملموعة ٩٠مضى على املقرتض  •

السحوابت على املكشوف متجاوزًة ملواعد السداد يف حال اخرتاق العميل للحد املبني أو إشعاره حبد 
 احلايل القائم.أصغر من املبالغ 

 
 ويف سياق تقييم كون املقرتض متعثراً أم ال، أتخذ اجملموعة يف اعتبارها املؤشرات التالية:

 
 الكمية: مثل خرق التعهدات، •
 النوعية: مثل حالة املوافقات وعدم الدفع مقابل التزام آخر لنفس املصّدر إىل اجملموعة، و •
 ات اليت يتم احلصول عليها من مصادر خارجية.بناًء على البيا�ت املعدة داخلياً واملعلوم •
 

قد ختتلف املعطيات اليت يستند إليها التقييم فيما إذا كانت األداة املالية متعثرة أم ال ومدى جوهرية هذا التعثر 
 من وقت آلخر حبيث يعكس التغريات يف الظروف واألوضاع السائدة.

 
 .ألغراض رأس املال النظاميه اجملموعة إن تعريف "تعثر" يتوافق على حد كبري مع ما تطبق

 
 املوجودات املالية املعدلةد) 

لعدة أسباب منها أحوال السوق املتقلبة، واالحتفاظ ابلعمالء، وغريها  للقرضميكن تعديل األحكام التعاقدية 
ديل أحكامه من العوامل اليت ال تتعلق ابالخنفاض احلايل أو احملتمل الئتمان العميل. إن أي قرض حايل مت تع

 ميكن أن يتم إلغاء قيده وإدراج القرض املعدل كقرض جديد ابلقيمة العادلة وفقاً للسياسة احملاسبية.
 

عندما يتم تعديل أحكام األصل املايل وال ينتج عن التعديل إلغاء قيد األصل املايل، فإن حتديد ما إذا تعرض 
 ية:النة التيعكس املقار األصل لز�دة جوهرية يف خماطر االئتمان 

 
 العمر الزمين املتبقي الحتمالية التعثر كما يف اتريخ التقرير املايل يستند على األحكام املعدلة، مع •
العمر الزمين املتبقي الحتمالية التعثر التقديرية يستند إىل البيا�ت عند اإلدارج األويل واألحكام التعاقدية  •

 األصلية.



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٩٧ - 

 )إدارة املخاطر املالية (تتمة - ٣٠
 

 املبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ ز�دة جوهرية يف خماطر االئتمان (تتمة) ٣-٣٠
 

 (تتمة) املوجودات املالية املعدلةد) 
 

صعوابت مالية (مشار إليها بـ "أنشطة  ونتقوم اجملموعة إبعادة التفاوض بشأن القروض مع العمالء ممن يواجه
، فإن البنكالتحصيل وتقليص خماطر التعثر. مبوجب سياسة اإلمهال لدى  اإلمهال") من أجل تعظيم فرص

اإلمهال مينح على أساس اختياري فيما إذا كان املدين متعثرًا يف الوقت الراهن ابلنسبة للدين الذي عليه أو  
سداد كان هناك خماطر عالية للتعثر وكان هناك دليل على أن املدين قد فعل كل ما بوسعه من جهد من أجل 
وجب ما عليه من التزامات مبوجب األحكام التعاقدية األصلية ومن املتوقع أن يكون املدين قادراً على الوفاء مب

 األحكام املعدلة.
 

وتعديل أحكام تعهدات  الربحتتضمن األحكام املعدلة عادًة متديد موعد االستحقاق وتغيري توقيت دفعات 
ركات إىل سياسة اإلمهال. تقوم جلنة املراجعة لدى البنك وبشكل الشاألفراد و . ختضع قروض كال من القرض

 منتظم بفحص التقارير حول أنشطة اإلمهال.
 

االئتمان املتوقعة يقدم اجلدول التايل معلومات عن املوجودات املالية اليت مت تعديلها على ضوء خمصص خسائر 
 على مدى عمرها الزمين: اليت مت قياسها ابلقيمة املساوية خلسائر االئتمان املتوقعة

 
 م٢٠١٩ 

ابآلف الر�الت 
 السعودية

 م٢٠١٩
ابآلف الر�الت 

 السعودية
 املوجودات املالية املعدلة خالل السنة

 ١٫١٦٩٫٦٧٨ ١٫٣٦٦٫٦٦٦ ابلتكلفة املطفأة قبل التعديل

 املوجودات املالية املعدلة منذ اإلدراج 
ديسمرب  ٣١ا يف إبمجايل القيمة الدفرتية للموجودات املالية كم

 شهراً خالل السنة ١٢واليت مت تعديل خمصص اخلسارة هلا ملدى 

 
 

٥٦٣٫٧٧٩ 

 
 

٥٢١٫٩٣٦ 
 

حول اإلمهال، فإن تقدير إحتمالية التعثر يعكس  البنكابلنسبة للموجودات املالية املعدلة كجزء من سياسة 
وأصل القرض واخلربة السابقة لدى على حتصيل الربح  البنكمدى جناح التعديل يف حتسني أو استعادة قدرة 

بتحليل أداء السداد لدى املقرتض  البنكقوم ، يسابقة. وكجزء من هذه العملية يف معاجلة حاالت البنك
 مقابل األحكام التعاقدية املعدلة مع األخذ يف االعتبار مؤشرات السلوك املختلفة.

 
اطر االئتمان وتوقع اإلمهال قد يشكل دليًال وبشكل عام، إن اإلمهال هو مؤشر نوعي لز�دة جوهرية يف خم

على وجود اخنفاض يف القيمة االئتمانية أو دليًال على التعثر. حيتاج العميل إىل إظهار وبشكل مستمر نيه 
صادقة طوال فرتة السداد قبل اعتبار الوصول إىل مرحلة اخنفاض القيمة االئتمانية أو التعثر أو قبل اعتبار 

مببلغ يساوي خسائر االئتمان املتوقعة قد اخنفضت حبيث يعاود البنك قياس خمصص خسارة احتمالية التعثر 
 شهراً. ١٢االئتمان املتوقعة على مدى 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 إدارة املخاطر املالية (تتمة) - ٣٠
 

 املبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ ز�دة جوهرية يف خماطر االئتمان (تتمة) ٣-٣٠
 

 ت التوقعات املستقبليةدمج معلوماهـ) 
تقوم اجملموعة أبخذ املعلومات اليت حتاكي التوقعات املستقبلية يف اعتبارها عند تقييم مدى الز�دة اجلوهرية يف 
خماطر االئتمان ألداة ما منذ إنشاء األداة وعند قياس اجملموعة خلسائر االئتمان املتوقعة. وبناًء على مشورة 

واألخذ يف  وابت، واخلرباء االقتصادينيلطدى البنك، وجلنة املوجودات وامللجلنة سياسات خماطر السوق 
االعتبار سلسلة من املعلومات الفعلية واملستقبلية من مصادر خارجية، تقوم اجملموعة بصياغة وجهة نظر 
أساسية حول التوجه املستقبلي للمتغريات االقتصادية ذات الصلة وسيناريوهات متثل سلسلة حمتملة من 
التوقعات للمستقبل. تتألف هذه العملية من تطوير عدد اثنني أو أكثر من السيناريوهات االقتصادية اإلضافية 
مع األخذ يف االعتبار االحتماالت املصاحبة لنتائج كل سيناريو من هذه السيناريوهات. تتضمن املعلومات 

كومية واملالية يف اململكة وبعض العاملني يف اخلارجية البيا�ت والتوقعات االقتصادية الصادرة عن اجلهات احل
 اجلامعات.و جمال الدراسات االقتصادية واملالية يف القطاع اخلاص 

 
متثل احلالة األساسية النتيجة األكثر احتماًال وتتوافق مع املعلومات اليت تستخدمها اجملموعة ألغراض أخرى 

ريوهات األخرى النتائج األكثر تفاؤًال واألكثر انيسمثل التخطيط االسرتاتيجي وإعداد املواز�ت. ومتثل ال
تشاؤماً. وتقوم اجملموعة بشكل دوري بتنفيذ فحوصات جهد بضغوطات تصاعدية ملعايرة اختيارها هلذه 

 األخرى.السيناريوهات 
 

لقد حددت اجملموعة وقامت بتوثيق احملفزات الرئيسية ملخاطر االئتمان وخسائر االئتمان لكل حمفظة من 
ألدوات املالية وقامت ـ ابستخدام حتليل البيا�ت التارخيية ـ بتقدير العالقة ما بني متغريات االقتصاد الكلي ا

ديسمرب  ٣١االقتصادية املستخدمة كما يف السيناريوهات تضمنت  وخماطر االئتمان وخسائر االئتمان.
 تالية:الم املؤشرات الرئيسية ٢٠١٩

 
 معدل الناتج احمللي •
 فطأسعار الن •
 معدالت البطالة •
 الرواتب الفعلية •

 
يتم إعداد العالقات املتوقعة ما بني املؤشرات الرئيسية ومعدالت التعثر واخلسارة على احملافظ املختلفة 

 سنة. ١٥إىل  ١٠للموجودات املالية بناًء على حتليل البيا�ت التارخيية على مدى 
 

املؤشرات االقتصادية ابلنسبة خلسائر االئتمان املتوقعة  يبني اجلدول التايل مدى احلساسية يف التغريات يف
 خمتلفة يستخدمها البنك:سيناريوهات احملتسبة مبوجب ثالث 

 

 

 م٢٠١٩
 البنوك أرصدة لدى
 القروض والُسلف املالية األخرى واملؤسسات

التزامات القروض 
 اإلمجايل والضما�ت املالية

 آبالف الر�الت السعودية 
 ١٫١٠٤٫١٨٤ ٩٣٫٤٨٩ ١٫٠٠٩٫١٦٧ ١٫٥٢٨ األكثر احتماالً 

 ١٫٠٨٤٫٤٠٤ ٨٩٫٤٢٨ ٩٩٣٫٥٥٩ ١٫٤١٧ األكثر تفاؤالً (إىل األعلى)
 ١٫٢٠٣٫٨٨٥ ١٠٠٫٤٣٥ ١٫١٠١٫٥٤٥ ١٫٩٠٥ األكثر تشاؤماً (إىل األدىن)



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ٩٩ - 

 إدارة املخاطر املالية (تتمة) - ٣٠
 

 رية يف خماطر االئتمان (تتمة)املبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ ز�دة جوه ٣-٣٠
 (تتمة) دمج معلومات التوقعات املستقبليةهـ) 

 

 م٢٠١٨
 البنوك أرصدة لدى
 املالية األخرى واملؤسسات

القروض 
 والُسلف

التزامات القروض 
 اإلمجايل والضما�ت املالية

 آبالف الر�الت السعودية 
 ١٫٠٨٨٫٢٧٠ ١٥٤٫١٢٩ ٩٣٣٫٥٠٥ ٦٣٦ األكثر احتماالً 

 ١٫٠٥٧٫٣٣٤ ١٤٨٫٤٠٣ ٩٠٨٫٤٦٤ ٤٦٧ كثر تفاؤالً (إىل األعلى)األ
 ١٫١٤٤٫٦١٩ ١٦٤٫١١٨ ٩٧٩٫٦٠٧ ٨٩٤ األكثر تشاؤماً (إىل األدىن)

 
  و) قياس خسائر االئتمان املتوقعة

  متثل املدخالت الرئيسية لقياس خسائر االئتمان املتوقعة هيكل األحكام للمتغريات التالية:
 احتمالية التعثر )١(
 نتيجة خسارة تعثر  )٢(
  معرض ملخاطر التعثر )٣(

يتم استخراج هذه املعايري عمومًا من مناذج إحصائية يتم إعدادها داخليًا وبيا�ت اترخيية أخرى. ويتم تعديل 
  هذه املعايري لتعكس املعلومات املستقبلية كما هو مبني سابقاً.

ساهبا على أساس مناذج التصنيف إن تقديرات احتمالية التعثر هي تقديرات يف اتريخ حمدد ويتم احت
اإلحصائية وتقييمها ابستخدام أدوات تصنيف مصممة حسب الفئات املختلفة لألطراف املقابلة واملخاطر. 
تستند هذه النماذج اإلحصائية إىل بيا�ت جتميعية داخليًا وخارجيًا تتألف من عوامل كمية ونوعية. وحيثما 

ضاً للوصول إىل احتمالية التعثر ابلنسبة لألطراف املقابلة من الشركات توافر، ميكن استخدام بيا�ت السوق أي
الكبرية. يف حال انتقال الطرف املقابل أو التعرض بني فئات التصنيفات، سيؤدي ذلك إىل تغري يف التقدير 

ة للتعرضات املرتبط ابحتمالية التعثر. يتم تقدير احتماليات التعثر مع األخذ ابالعتبار االستحقاقات التعاقدي
  ومعدالت السداد التقديرية.
إذا كان هناك تعثر. تقوم اجملموعة بتقدير معايري التعثر احلجم من اخلسارة احملتملة التعثر نتيجة خسارة هي 
ابلنسبة للمخاطر الكلية فإنه يتم تقدير التعثر نتيجة . حكم اخلرباء واخلربات التارخييةنتيجة خسارة على أساس 

للرهن  %٤٠لبطاقات االئتمان، و %٦٥لتمويالت األفراد، و %٥٠, و%٥٠أنه يشكل اخلسائر على 
  العقاري لألفراد.

ثل التعثر نتيجة خسارة التعرض املتوقع يف حال التعثر. حتتسب اجملموعة التعثر نتيجة خسارة من خالل مي
مبا يف  دايل املسموح به مبوجب العقتعرض الطرف املقابل للمخاطر احلالية والتغيريات احملتملة مقابل املبلغ احل

أصل مايل هي إمجايل قيمته الدفرتية. ابلنسبة اللتزامات اإلقراض من ذلك اإلطفاء. إن التعثر نتيجة خسارة 
التعثر نتيجة خسارة تشتمل على املبلغ املسحوب، ابإلضافة إىل املبالغ املستقبلية فإن والضما�ت املالية، 

 .والتوقعات املستقبلية ا مبوجب العقد واليت يتم تقديرها بناًء على املالحظات التارخييةاحملتملة اليت ميكن سحبه
من خالل معايرة سلسلة حمتملة من نتائج  التعثر نتيجة خسارةابلنسبة لبعض املوجودات املالية، يتم تقدير 
 وأساليب إحصائية.سيناريوهات التعرض للمخاطر يف تواريخ حمددة ابستخدام 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٠٠ - 

 دارة املخاطر املالية (تتمة)إ - ٣٠
 

 املبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ ز�دة جوهرية يف خماطر االئتمان (تتمة) ٣-٣٠
 

 (تتمة) و) قياس خسائر االئتمان املتوقعة
 

شهراً  ١٢كما هو مبني أعاله، ومبا خيضع الستخدام احلد األقصى من احتمالية التعثر على مدى 
املالية اليت مل تزداد خماطرها االئتمانية بشكل كبري، تقوم اجملموعة بقياس خسائر االئتمان املتوقعة للموجودات 

بعد األخذ يف االعتبار خماطر التعثر على املدة التعاقدية القصوى (مبا يف ذلك خيارات متديد السداد ألي 
كانت ىت لو ــ وألغراض إدارة املخاطر ــ  ح وهي الفرتة اليت تتعرض خالهلا اجملموعة ملخاطر االئتمانمقرتض) 

. متتد املدة التعاقدية القصوى إىل التاريخ الذي حيق فيه للمجموعة اجملموعة أتخذ يف اعتبارها فرتة أطول
 املطالبة بسداد السلفة أو ا�اء التزمات العقد أو الضما�ت.

 
وعنصر  القرضاليت تشمل كال من ابلنسبة للسحب على املكشوف لألفراد وتسهيالت بطاقات االئتمان 

االلتزام غري املسحوب، تقوم اجملموعة بقياس خسارة االئتمان املتوقعة على مدى فرتة تزيد عن احلد األقصى 
للفرتة التعاقدية إذا كانت قدرة اجملموعة التعاقدية لطلب السداد وإلغاء االلتزام غري املسحوب ال تقيد تعرض 

لفرتة اإلشعار التعاقدي. ال متتلك هذه التسهيالت أجل حمدد أو هيكل سداد ويتم اجملموعة خلسائر ائتمانية 
دارة إلافي وراً ولكن هذا احلق التعاقدي لن يكون سار�ً فمجاعي. ميكن للمجموعة إلغاؤها  على أساسإدارهتا 

كل تسهيل من ى  مستو علی خماطر اإلئتمان في ز�دة ما بم علی علاليومية، ولكن فقط عندما تصبح اجملموعة 
. يتم تقدير هذه الفرتة األطول مع األخذ يف االعتبار إجراءات إدارة خماطر االئتمان اليت تتوقع التسهيالت

اجملموعة اختاذها واليت تعمل على ختفيف خسارة االئتمان املتوقعة. وذلك يتضمن ختفيض احلدود. يتم إلغاء 
 آجال سداد اثبتة. يذ قرضالتسهيالت و/أو حتويل الرصيد القائم إىل 

 
وحيثما يتم تطوير املعيار على أساس مجاعي، فإنه يتم جتميع األدوات املالية على أساس خصائص املخاطر 

 املشرتكة واليت تتضمن:
 
 نوع األداة، •
 درجة خماطر االئتمان، •
 نوع الضما�ت، •
 نسبة القرض إىل قيمة األصل املايل فيما يتعلق ابلرهن العقاري، •
 اج األويل،اتريخ اإلدر  •
 املدة املتبقية إىل موعد االستحقاق، •
 قطاع األعمال، •
 املوقع اجلغرايف للمقرتض. •
 

 ختضع عملية التجميع ملراجعة منتظمة للتأكد من أن املخاطر يف إطار اجملموعة متجانسة ابلشكل املناسب.
 

موعة تستخدم معلومات ابلنسبة للمحافظ اليت متتلك اجملموعة بيا�ت اترخيية حمددة خبصوصها، فإن اجمل
استداللية من مصادر خارجية لتعزيز البيا�ت املتوافرة على املستوى الداخلي. متثل احملافظ املستندة إىل بيا�ت 

 اترخيية من مصادر خارجية مدخالً جوهر�ً لقياس خسائر االئتمان املتوقعة على النحو التايل:



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٠١ - 

 إدارة املخاطر املالية (تتمة) - ٣٠
 

 ملبالغ الناشئة من خسائر االئتمان املتوقعة ـــ ز�دة جوهرية يف خماطر االئتمان (تتمة)ا ٣-٣٠
 

 (تتمة) و) قياس خسائر االئتمان املتوقعة
 

 
 أعمار القروض والسلف (املتجاوزة ملوعد االستحقاق ولكن مل تنخفض قيمتها) ٤-٣٠

 

 
 آبالف الر�الت السعودية 
 م٢٠١٨ 
 بطاقات  

 ائتمان
 قروض  

 األفراد
  قروض الشركات 

 اإلمجايل
 ١٫١٨٠٫٠٩٩  ٤٢١٫٥٥٤  ٧٣٧٫٧٩٦  ٢٠٫٧٤٩ يوماً  ٣٠من يوم واحد إىل 

 ٢٨٣٫٦٢١  ٣٩٫٠٢٠  ٢٢٦٫٢٠٣  ١٨٫٣٩٨ يوماً  ٩٠يوماً على  ٣١من 
 ٧١٫٧٤٨  ٧١٫٧٤٨  ــــــــ       ــــــــ      يوماً  ١٨٠يوماً على  ٩١من 

 ٨٢٫٩٤٧  ٨٢٫٢٦٩  ٦٧٨  ــــــــ      يوماً  ١٨٠ألكثر من 
 ١٫٦١٨٫٤١٥  ٦١٤٫٥٩١  ٩٦٤٫٦٧٧  ٣٩٫١٤٧ إمجايل القروض والسلف

 
  الرتكز على خماطر القسم االقتصادي ٥-٣٠

مت اإلفصاح عن الرتكز على خماطر القسم االقتصادي للقروض والسلف وخمصص االخنفاض يف القيمة 
 ".و" ٧يف اإليضاح 

 املعلومات االستداللية املستخدمة من مصادر خارجية  
 تعرض للمخاطر  

آبالف الر�الت 
 السعودية

 
 احتمالية التعثر

 
 التعثر نتيجة خسارة

 واملؤسسات البنوك دة لدىأرص
 املالية األخرى

بدرجتني لكل بنك يعترب  منخفض تصنيف موديز/فيتش ١٫٤٢٩٫٠٠٤
 نتيجة حتديد أوزان املخاطر مبوجب األسلوب املعياري

 ال ينطبق

 آبالف الر�الت السعودية 
 م٢٠١٩ 
 اإلمجايل  قروض الشركات  قروض األفراد  بطاقات ائتمان 

 ١٫١٥٧٫٨٨٢  ١٣٣٫٩٩٠  ١٫٠٠٤٫١٥٧  ١٩٫٧٣٥ يوماً  ٣٠من يوم واحد إىل 
 ١٩٧٫٩٢١  ٢١٫٦٦٤  ١٦١٫٥٧٧  ١٤٫٦٨٠ يوماً  ٩٠يوماً على  ٣١من 
 ١١١٫٤٩٣  ١١١٫٠٠٩  ٤٨٤  ــــــــ     يوماً  ١٨٠يوماً على  ٩١من 

 ٤٣٢٫٥٨٤  ٤٣٢٫٥٨٤  ــــــــ      ــــــــ     يوماً  ١٨٠ألكثر من 
 ١٫٨٩٩٫٨٨٠  ٦٩٩٫٢٤٧  ١٫١٦٦٫٢١٨  ٣٤٫٤١٥ إمجايل القروض والسلف



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٠٢ - 

 إدارة املخاطر املالية (تتمة) - ٣٠
 

  الضمان ٦-٣٠
فيف خماطر االئتمان على حيتفظ البنك ضمن دورة أعماله العادية ألنشطة اإلقراض بضما�ت لتخ

النقدية الودائع و ألجل وعند الطلب الضمان تتضمن أنواع الضما�ت على القروض والسلف. 
والعقارات واملوجودات الثابتة. يتم االحتفاظ احمللية والدولية والضما�ت املالية واألسهم األخرى 

مقابل التعرضات للمخاطر  ابلضمان بشكل أساسي مقابل التمويل التجاري والفردي وتتم إدارته
فيما خيص املوجودات املالية منخفضة القيمة االئتمانية يف اتريخ التقرير بصايف قيمتها القابلة للتحقق. 

املايل، تكون هناك حاجة للمعلومات الكمية حول الضما�ت احملتفظ هبا للمدى الذي تقوم هذه 
  الضما�ت عنده بتخفيف خماطر االئتمان.

 :يليلغ الضمان احملتفظ به مقابل القروض منخفضة القيمة االئتمانية كما فيما يلي مب
 

 
 أقصى تعرض ملخاطر االئتمان ٧-٣٠

 
 ما يلي أقصى تعرض ملخاطر االئتمان دون األخذ يف االعتبار أي ضمان والتعزيزات االئتمانية األخرى:في
 

 
 

 ابآلف الر�الت السعودية  
 م٢٠١٨  م٢٠١٩  

 ٣٤٫٥٨٧  ٣٠٫٨٦٢  %٥٠أقل من 
٣٫٤٩١  ٢٫٧٠٠  %٧٠-%٥١ 

 ٥٤١٫٦٠٣  ٤٢٤٫٢٠٢  %٧٠أكثر من 
 ٥٧٩٫٦٨١  ٤٥٧٫٧٦٤  اجملموع

 ابآلف الر�الت السعودية 
م٢٠١٩  م٢٠١٨    

    
    املوجودات

 ١٫٢٩٧٫٧٤٩  ١٫٤٢٩٫٠٠٤ )٥(إيضاح  أرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية األخرى
 ــــــــ       ١٠١٫٩٢١ )٦(إيضاح خالل الدخل الشامل اآلخر  ابلقيمة العادلة من استثمارات
 ٢٤٫٠٠٦٫٠٩١  ٢٧٫٢٢٤٫٩٣٩ )٦(إيضاح ابلتكلفة املطفأة  استثمارات

 ٤٠٫٨٩٦٫٨٩١  ٤٩٫٦٦٠٫١١٩ )٧ابلصايف (إيضاح  قروض وسلف
 ١٠٤٫٣٤٤  ١١١٫٧٣١ )١٠(إيضاح   األدوات املاليةأتمينات نقدية مقابل  –موجودات أخرى 

 ٦٦٫٣٠٥٫٠٧٥  ٧٨٫٥٢٧٫٧١٤ املوجوداتايل إمج
 ٥٫٠٦٤٫٥٦٧  ٥٫٢٦٤٫٤٢٠ )١٩ابلصايف (إيضاح  التعهدات وااللتزامات

 ٥٤٫٤٣٤  ١٠١٫٦٢٦ )١١القيمة العادلة املوجبة (إيضاح  –املشتقات 
 ٧١٫٤٢٤٫٠٧٦  ٨٣٫٨٩٣٫٧٦٠ إمجايل أقصى حد للتعرض



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٠٣ - 

  الرتكز اجلغرايف  - ٣١
ـــــع ا  ـــــات الرئيســـــية للموجـــــودات أ) فيمـــــا يلـــــي التوزي ـــــة جلغـــــرايف للفئ ـــــة واملطلـــــوابت املالي التعهـــــدات املالي

 االلتزامات وخماطر االئتمان:و 
 

 باآلف الریاالت السعودیة 
 
 
 

 م۲۰۱۹

 
 

المملكة العربیة 
 االسعودیة

دول مجلس  
التعاون الخلیجي 
األخرى والشرق 

 األوسط

  
 
 

 أوروبا

  
 

امریكا 
 الشمالیة

  
 

جنوب شرق 
 آسیا

  
 
 

 دول أخرى

  
 
 

 اإلجمالي
 موجودات مالیة

 نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد
             

 ۱٫۲۱٤٫۲٤۸  ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ۱٫۲۱٤٫۲٤۸ نقد في الصندوق
 ٤٫۲٦۳٫٤۳۹  ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ٤٫۲٦۳٫٤۳۹ ارصدة لدى مؤسسة النقد 

 ارصدة لدى البنوك ومؤسسات مالیة 
              اخرى

 ۳۸۰٫۲٥۹  ۳۳٫۹۱٦  ۱۷٫۷۹۳  ٦۲٫۱۹۱  ۱۹۰٫۲۰۱  ۳٤٫۱۷۹  ٤۱٫۹۷۹ حساب جاري
 ۱٫۰٤۸٫۷٤٥  ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ۱٫۰٤۸٫۷٤٥ ودائع أسواق المال

              استثمارات
ن خالل محتفظ بھا بالقیمة العادلة م

 قائمة الدخل
 

۲۸۷٫۰۲٤  
 

 ۲۸۷٫۰۲٤  ــ       ــ       ــ       ــ       ــ     
محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل 

 ۱۰٦٫۰٦٤ اآلخر الدخل الشامل
 

۱۸۷ 
 

٥٥۰ 
 

 ــ     
 

 ــ     
 

 ــ     
 

۱۰٦٫۸۰۱ 
 ۲۷٫۲۲٤٫۹۳۹  ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ۲۷٫۲۲٤٫۹۳۹ المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة 

              القیمة العادلة الموجبة للمشتقات
 ۲۸٫۷۳۱  ــ       ــ       ــ       ۲٫۰۰۲  ــ       ۲٦٫۷۲۹ المحتفظ بھا للمتاجرة 

 ۷۲٫۸۹٥  ــ       ــ       ــ       ۳۳٫۲٥۰  ــ       ۳۹٫٦٤٥ المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات النقدیة
              صافي ف،قروض وسل

 ۷۱٦٫۱٥۲  ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ۷۱٦٫۱٥۲ بطاقات ائتمان
 ۲۳٫۳۷٥٫۷۹۸  ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ۲۳٫۳۷٥٫۷۹۸ أفرادقروض 

 ۲٥٫۱٦۰٫٦۲۳  ۲٤۷٫۸۸۲  ــ       ــ       ــ       ــ       ۲٤٫۹۱۲٫۷٤۱ قروض تجاریة 
 ٤۰۷٫٥٤٦    ــ       ــ       ــ       ــ       ٤۰۷٫٥٤٦ أخرى

 ۱٤۸٫۳۳۲  ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ۱٤۸٫۳۳۲ استثمار في شركة زمیلة
 ٤۱٥٫۷۱۱  ــ       ــ       ــ       ۱۱۱٫۷۳۱  ــ       ۳۰۳٫۹۸۰ موجودات اخرى

 ۸٤٫۸٥۱٫۲٤۳  ۲۸۱٫۷۹۸  ۱۷٫۷۹۳  ٦۲٫۱۹۱  ۳۳۷٫۷۳٤  ۳٤٫۳٦٦  ۸٤٫۱۱۷٫۳٦۱ اإلجمالي
              



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٠٤ - 

 الرتكز اجلغرايف  (تتمة) - ٣١
ـــــات الرئيســـــية للموجـــــودات   ـــــع اجلغـــــرايف للفئ ـــــة أ) فيمـــــا يلـــــي التوزي ـــــة واملطلـــــوابت املالي التعهـــــدات املالي

 :(تتمة) االلتزامات وخماطر االئتمانو 
 

        

 باآلف الریاالت السعودیة 
 
 
 

 م۲۰۱۹

 
 

المملكة العربیة 
 االسعودیة

دول مجلس  
التعاون الخلیجي 
األخرى والشرق 

 األوسط

  
 
 

 أوروبا

  
 

امریكا 
 الشمالیة

  
 

جنوب شرق 
 آسیا

  
 
 

 دول أخرى

  
 
 

 اإلجمالي

 المطلوبات المالیة
ارصدة للبنوك ومؤسسات مالیة 

 اخرى

             

٫۹٦۱۱۱  ۸۰٫۱٥۲  ٤٦٫۸۱۷ حسابات جاریة     ٤۰٫٤۹۹  ۲٫۳۸۸  ۱۷٫٥٤۹  ۱۹۹٫۳٦٦ 
 ۷٫۷٦٤٫۲۷۱  ــ       ــ       ــ       ۳۷٫٥۰۲  ٥٥۰٫۸۸۸  ۷٫۱۷٥٫۸۸۱ ودائع في أسواق المال

 ۲۹۰٫۱۱۷  ــ       ــ       ــ       ۲۹۰٫۱۱۷  ــ       ــ      اقتراض التفاقیات إعادة الشراء
              ودائع العمالء 

 ۳۰٫۸۳۹٫۳۷٥  ۳  ــ       ٦  ٤  ٤۱۹  ۳۰٫۸۳۸٫۹٤۳  تحت الطلب
 ۳۰٫۲٥۹٫٥٤۰  ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ۳۰٫۲٥۹٫٥٤۰ ألجل
 ۱٫٥۹۷٫۸۷۹  ۱٫٦۰۰  ــ       ــ       ٤٫٥۲٤  ــ       ۱٫٥۹۱٫۷٥٥ أخرى

              القیمة العادلة السالبة للمشتقات
 ۲۹٫۰۲۷  ــ       ــ       ــ       ۲۰٫۷٦۲  ٥۱۳  ۷٫۷٥۲ محتفظ بھا للمتاجرة

 ۱۸٦٫۹۸٤  ــ       ــ       ــ       ۱۲۱٫۱۹۸  ٤٥٫۷۹٤  ۱۹٫۹۹۲ محتفظ بھا كتحوطات تدفقات نقدیة 
 ۲٫۰۰٦٫۹۲۱  ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       ۲٫۰۰٦٫۹۲۱ صكوك تعزیز راس المال

۸۸۱٫۲٦۹٫۸ مطلوبات أخرى  ۱٫۲٦۹٫۸۸۸  ــ       ــ       ــ       ــ       ــ       
 ۷٤٫٤٤۳٫۳٦۸  ۱۹٫۱٥۲  ۲٫۳۸۸  ٤۰٫٥۰٥  ٤۸٦٫۰٦۸  ٦۷۷٫۷٦٦  ۷۳٫۲۱۷٫٤۸۹ اإلجمالي

              
              التعھدات وااللتزامات

 ۸٤۰٫٦۰۸  ۸٫۸۹۹  ــ       ــ       ــ       ۲۲٦  ۸۳۱٫٤۸۳ اعتمادات مستندیة
 ۳٫۸۱۲٫۸۱۲  ۸٫٦۰۰  ۲٫٥۲٦  ۳٫۸٥٥  ۳٦٫۱۱۱  ۲۲۳٫۳۹۲  ۳٫٥۳۸٫۳۲۸ خطابات ضمان 

 ۲۳۹٫۸۷۱  ۱۰٫۰۸٥  ــ       ــ       ــ       ــ       ۲۲۹٫۷۸٦ قبوالت
ارتباطات غیر قابلة للنقض لتمدید 

 ۱٥۰٫۰۰۰ االئتمان
 

 ــ     
 

 ۳۱٤٫٦۱۸  ــ       ــ       ــ     
 

٤٦٤٫٦۱۸ 
 ٤٫۷٤۹٫٥۹۷  ۲۲۳٫٦۱۸  ۳٦٫۱۱۱  ۳٫۸٥٥  ۲٫٥۲٦  ۳٤۲٫۲۰۲  ٥٫۳٥۷٫۹۰۹ 

مخاطر االئتمان (المعادل االئتماني)  
              التعھدات وااللتزامات

 ٤۲۰٫۳۰٤  ٤٫٤٥۰  ــ       ــ       ــ       ۱۱۳  ٤۱٥٫۷٤۱ اعتمادات مستندیة 
٫٦۰۰۸  ۲٫٥۲٦  ۳٫۸٥٥  ۳٦٫۱۱۱  ۲۲۳٫۳۹۲  ۳٫٥۳۸٫۳۲۸ خطابات ضمان   ۳٫۸۱۲٫۸۱۲ 

 ۲۳۹٫۸۷۱  ۱۰٫۰۸٥  ــ       ــ       ــ       ــ       ۲۲۹٫۷۸٦ قبوالت
تعھدات غیر قابلة للنقض لتمدید 

 ۷٥٫۰۰۰ االئتمان
 

 ٦۲٫۹۲٤  ــ       ــ       ــ       ــ     
 

۱۳۷٫۹۲٤ 
              المشتقات

 ۲۳٦٫۷۸۱  ــ       ــ       ــ       ۹۷٫۰٦۸  ۱۳۰  ۱۳۹٫٥۸۳ محتفظ بھا للمتاجرة
 ۱٤٦٫٥۷۰  ــ       ــ       ــ       ۸٤٫۹۸۲  ۲٫٥۱۷  ٥۹٫۰۷۱ محتفظ بھا للتحوط

 ٤٫٤٥۷٫٥۰۹  ۲۲٦٫۱٥۲  ۲۱۸٫۱٦۱  ۳٫۸٥٥  ۲٫٥۲٦  ۸٦٫۰٥۹  ٤٫۹۹٤٫۲٦۲ 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٠٥ - 

 الرتكز اجلغرايف  (تتمة) - ٣١
والتعهـــــدات املاليـــــة واملطلـــــوابت املاليـــــة وجـــــودات أ) فيمـــــا يلـــــي التوزيـــــع اجلغـــــرايف للفئـــــات الرئيســـــية للم 

 :(تتمة) وااللتزامات وخماطر االئتمان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الر�الت السعودية 
 
 
 

 م٢٠١٨

 
 

اململكة العربية 
 االسعودية

  
دول جملس التعاون 

اخلليجي األخرى والشرق 
 وسطاأل

  
 
 

 أورواب

  
 
 

 امريكا الشمالية

  
 
 

 جنوب شرق اسيا

  
 
 

 دول أخرى

  
 
 

 اإلمجايل
 موجودات مالیة

 نقدیة وأرصدة لدى مؤسسة النقد
             

 ۱٫۱۷٥٫٥٥۸  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ۱٫۱۷٥٫٥٥۸ نقد في الصندوق
 ۳٫۷۸۹٫٥٦٤  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ۳٫۷۸۹٫٥٦٤ ارصدة لدى مؤسسة النقد 

ك ومؤسسات ارصدة لدى البنو
 مالیة اخرى

             

 ۲۹٦٫۷۱۰  ۳٤٫۱٦٥  ۲۷٫۳۱۲  ۸۸٫٤٥۲  ۱۰۸٫۷٥٥  ۳۲٫۳۷۱  ٥٫٦٥٥ حساب جاري
 ۱٫۰۰۱٫۰۳۹  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ۱۰۰٫٥٦٥  ۹۰۰٫٤۷٤ ودائع أسواق المال

              استثمارات
محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل 

 قائمة الدخل
 

٤۱٫۲۹۳ 
 

 ـــ    
 

 ـــ    
 

 ـــ    
 

 ـــ    
 

 ـــ    
  

٤۱٫۲۹۳ 
محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل 

 ٤٫۱٤۳ اآلخر الدخل الشامل
 

۱۸۷ 
 

٥٦۱ 
 

 ـــ    
 

 ـــ    
 

 ـــ    
 

٤٫۸۹۱ 
 ۲٤٫۰۰٦٫۰۹۱  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ۲٤٫۰۰٦٫۰۹۱ المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة 

              القیمة العادلة الموجبة للمشتقات
 ۳۱٫۳٦۱  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ۳۱٫۳٦۱ المحتفظ بھا للمتاجرة 

المحتفظ بھا كتحوطات للتدفقات 
 ۲۳٫۰۷۳ النقدیة

 
 ـــ      ـــ      ـــ      ـــ    

 
 ـــ    

 
۲۳٫۰۷۳ 

              صافي ،قروض وسلف
 ٦۱۹٫۸۲۹  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ٦۱۹٫۸۲۹ بطاقات ائتمان

 ۱۸٫۹٦۹٫۳۳۸  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ۱۸٫۹٦۹٫۳۳۸ أفرادقروض 
 ۲۰٫۸۷٦٫٥۹۱  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ۲۰٫۸۷٦٫٥۹۱ قروض تجاریة 

 ٤۳۱٫۱۳۳  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ٤۳۱٫۱۳۳ أخرى
 ۱۳٥٫۷۷۰  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ۱۳٥٫۷۷۰ استثمار في شركة زمیلة

 ۲۷۸٫۳٥۰  ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ـــ      ۲۷۸٫۳٥۰ أخرىموجودات 
 ۷۱٫٦۸۰٫٥۹۱  ۳٤٫۱٦٥  ۲۷٫۳۱۲  ۸۸٫٤٥۲  ۱۰۹٫۳۱٦  ۱۳۳٫۱۲۳  ۷۱٫۲۸۸٫۲۲۳ اإلجمالي



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٠٦ - 

 الرتكز اجلغرايف  (تتمة) - ٣١
والتعهـــــدات املاليـــــة واملطلـــــوابت املاليـــــة أ) فيمـــــا يلـــــي التوزيـــــع اجلغـــــرايف للفئـــــات الرئيســـــية للموجـــــودات  

 :(تتمة) وااللتزامات وخماطر االئتمان
 

 

 باآلف الریاالت السعودیة 
 
 
 

 م۲۰۱۸

 
 
 

العربیة  المملكة
 االسعودیة

  
دول مجلس 

التعاون الخلیجي 
األخرى والشرق 

 األوسط

  
 
 
 

 أوروبا

  
 
 
 

 امریكا الشمالیة

  
 
 

جنوب شرق 
 اسیا

  
 
 
 

 دول أخرى

  
 
 
 

 اإلجمالي
 المطلوبات المالیة

 ارصدة للبنوك ومؤسسات مالیة اخرى
             

 ۱٤٥٫۲٥۷  ۱۲٫۷۹۷  ـــ       ٤٫۹٥٦  ۱۷٫۱۹۸  ۷٥٫۲۸۹  ۳٥٫۰۱۷ حسابات جاریة  
 ٥٫۹۸۷٫٦۹٤  ـــ       ۱۷۱٫۱٥٥  ـــ       ـــ       ۲٦۳٫۷۳۷  ٥٫٥٥۲٫۸۰۲ ودائع في أسواق المال

 ۲۹۰٫٤۷۹  ـــ       ـــ       ـــ       ۲۹۰٫٤۷۹  ـــ       ـــ      اقتراض التفاقیات إعادة الشراء
              ودائع العمالء 
 ۲٦٫٦۰۷٫۳۹۰  ۲۹  ـــ       ٦  ٤  ۹۳۰  ۲٦٫٦۰٦٫٤۲۱ تحت الطلب 

 ۲۳٫۹۰۷٫۲۷٦  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ۲۳٫۹۰۷٫۲۷٦ ألجل
 ۱٫۲۸۹٫٤۳۲  ٤٫۲۲٥  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ۱٫۲۸٥٫۲۰۷ أخرى

              القیمة العادلة السالبة للمشتقات
 ۳۱٫۳۹۰  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ۳۱٫۳۹۰ ھا للمتاجرةمحتفظ ب

 ۱۲۰٫۳۹۹  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ۱۲۰٫۳۹۹ محتفظ بھا كتحوطات تدفقات نقدیة 
 ۲٫۰۰۸٫۲۰۲  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ۲٫۰۰۸٫۲۰۲ صكوك تعزیز راس المال

 ۸۳٥٫۰٦۹  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ۸۳٥٫۰٦۹ مطلوبات أخرى
 ٦۱٫۲۲۲٫٥۸۸  ۱۷٫۰٥۱  ۱۷۱٫۱٥٥  ٤٫۹٦۲  ۳۰۷٫٦۸۱  ۳۳۹٫۹٥٦  ٦۰٫۳۸۱٫۷۸۳ اإلجمالي

              التعھدات وااللتزامات
 ۷۹۹٫۲۱۹  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ۲۲٦  ۷۹۸٫۹۹۳ اعتمادات مستندیة 

 ۳٫۹۳۱٫٤۲٤  ۲۳٫۱۲٥  ۳٫۱۲٦  ٤٫۹٥۳  ٤٥٫۰۸۹  ۱۳٤٫۸۷۱  ۳٫۷۲۰٫۲٦۰ خطابات ضمان 
 ۳۳۸٫۰٥۳  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ۳۳۸٫۰٥۳ قبوالت

ارتباطات غیر قابلة للنقض لتمدید 
 ۱٥۰٫۰۰۰ االئتمان

 
 ـــ     

 
 ـــ     

 
 ـــ     

 
 ـــ     

 
 ـــ     

 
۱٥۰٫۰۰۰ 

 ٥٫۰۰۷٫۳۰٦  ۱۳٥٫۰۹۷  ٤٥٫۰۸۹  ٤٫۹٥۳  ۳٫۱۲٦  ۲۳٫۱۲٥٫  ٥۲۱۸٫٦۹٦ 
  مخاطر االئتمان (المعادل االئتماني)

  لتعھدات وااللتزاماتا
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ۳۹۹٫٦۱۰  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ۱۱۳  ۳۹۹٫٤۹۷ اعتمادات مستندیة 

 ۳٫۹۳۱٫٤۲٤  ۲۳٫۱۲٥  ۳٫۱۲٦  ٤٫۹٥۳  ٤٥٫۰۸۹  ۱۳٤٫۸۷۱  ۳٫۷۲۰٫۲٦۰ انخطابات ضم
 ۳۳۸٫۰٥۳  ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ـــ       ۳۳۸٫۰٥۳ قبوالت

تعھدات غیر قابلة للنقض لتمدید 
 ۷٥٫۰۰۰ االئتمان

 
 ـــ     

 
 ـــ     

 
 ـــ     

 
 ـــ     

 
 ـــ     

 
٫۰۰۰۷٥  

              المشتقات
 ۲۸۷٫٦۹۷  ۳۲  ـــ       ـــ       ۱۲۰٫۹۸۰  ۱٫٤۸٦  ۱٦٥٫۱۹۹ محتفظ بھا للمتاجرة
 ۹٥٫۸۱۹  ـــ       ـــ       ـــ       ٤۲٫٥۱٦  ۲۸٫٥۱۹  ۲٤٫۷۸٤ محتفظ بھا للتحوط

 ٤٫۷۲۲٫۷۹۳  ۱٦٤٫۹۸۹  ۲۰۸٫٥۸٤٫  ٥۹٥۳  ۳٫۱۲٦  ۲۳٫۱٥۷  ٥٫۱۲۷٫٦۰۳ 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٠٧ - 

 تمة)الرتكز اجلغرايف  (ت - ٣١
الدوليـة الـيت تتخـذ مـن اململكـة العربيـة السـعودية قاعـدًة هلـا ضـمن  مت تصنيف بعض صناديق االستثمار
ومت تصـنيفها ضـمن منطقـة املوحـدة "أ") حـول هـذه القـوائم املاليـة  ٦منطقة الفئـة الدوليـة يف اإليضـاح (

 اململكة العربية السعودية من أجل هذا اإليضاح.
 

 .مؤسسة النقدئتماين للتعهدات وااللتزامات بناًء على الطريقة املعتمدة من يتم احتساب املعادل اال
 

 اجلغرايف للقروض والسلف غري العاملة وخمصص خسائر االئتمانحسب الرتكز ب ) فيما يلي التوزيع 
 :املتوقعة

 ابآلف الر�الت السعودية 
 خمصص خسائر االئتمان  صايف القروض غري العاملة 

         م٢٠١٨  م٢٠١٩  م٢٠١٨  م٢٠١٩ 
        اململكة العربية السعودية

 ٤٣٫٠٧٨  ٥٧٫٧٧٩  ٣٩٫٤٢٣  ٤٨٫٣٧١ بطاقات االئتمان
 ١٦٤٫٢٥٧  ١٥٥٫٩٢٨  ١٦٠٫٣٢٧  ١٥٤٫٧٢٧ قروض أفراد
 ٧٢٦٫١٧٠  ٧٩٥٫٤٦٠  ٤٦٤٫٨٧٠  ٤٦٩٫٩٨٤ قروض جتارية
 ٩٣٣٫٥٠٥  ١٫٠٠٩٫١٦٧  ٦٦٤٫٦٢٠  ٦٧٣٫٠٨٢ اإلمجايل

 
 اطر السوقخم - ٣٢

 
خماطر السوق هي خماطر أتثر رأس مال اجملموعة أو أرابحها سلبياً أو عدم قدرهتا على الوفاء أبهدافها 
العملية جراء التغريات يف مستوى الربح أو تذبذب أسعار السوق من أسعار عموالت خاصة وفروق 

در)، وأسعار األسهم وأسعار صرف ائتمانية (ليس هلا عالقة ابلتغري يف الوضع االئتماين للملتزم/ املص
العمالت األجنبية. إن اهلدف من إدارة خماطر السوق هو إدارة التعرض ملخاطر السوق والتحكم هبا 

 ضمن حدود مقبولة مع تعظيم العوائد.
 

اطر تتعلق بتصنيف تعرضها ملخاطر السوق إىل خماطر تتعلق بعمليات املتاجرة وخم اجملموعةتقوم 
يتم التعامل مع عمليات املتاجرة من قبل إدارة اخلزينة وتتضمن االستثمار يف تاجرة. بعمليات غري امل

 األسهم وصناديق االستثمار على أساس القيمة العادلة.
 

يقوم جملس اإلدارة ابعتماد حدود للمستو�ت املقبولة من خماطر السوق يف نشاطات املتاجرة وغري 
مبوجب  وق هي املسؤولة عن هيكل خماطر السوقخماطر الس اتسياساملتاجرة. تعترب جلنة 

املخاطر. مستوى معتمد لقبول  حيددضع إطار تقوم اللجنة بو  ،جمللسهلا من ااملخولة  الصالحيات
مقارنة  اجملموعةاليت تتعرض هلا خماطر السوق مفصل ملخاطر السوق يبني تقرير يومي يتم عمل 

. ورئيس إدارة املخاطر من قبل رئيس إدارة اخلزينةاليومي هذا التقرير يتم مراجعة . ابملستو�ت احملددة
قيمة قيمة حمفوفة ابملخاطر للطريقة املتاجرة ابستخدام  عملياتيتم إدارة وتوجيه خماطر السوق يف 

يتم إدارة وتوجيه خماطر السوق خماطر السوق يف نشاطات غري املتاجرة  حتليالت احلساسية.و 
 ابستخدام حتليالت احلساسية.



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٠٨ - 

 خماطر السوق (تتمة) - ٣٢
 

 أ) خماطر السوق لعمليات املتاجرة 
تنشأ خماطر السوق لعمليات املتاجرة أساساً من التعرض ملخاطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية 

 صناديق االستثمار. موجوداتوالتغريات يف أسعار األسهم وصايف قيمة 
 

. من أجل إدارة خاطر اخلاصة بعمليات املتاجرةوضع جملس اإلدارة حدوداً للمستو�ت املقبولة للم
خماطر السوق يف عمليات املتاجرة، ستقوم اجملموعة بشكل دوري بتطبيق طريقة قيمة حمفوفة 
ابملخاطر لتقييم مراكز خماطر السوق احملتفظ هبا وكذلك تقدير اخلسارة االقتصادية احملتملة  على 

 وف السوق.أساس جمموعة من التقديرات والتغريات يف ظر 
 

فوفة ابملخاطر التغري السليب احملتمل يف القيمة السوقية للمحفظة عند احملقيمة التـَُقِدر طريقة 
مستوى معني من الثقة وبعد مدى زمين حمدد. تستخدم اجملموعة النماذج املنهجية التارخيية لتقييم 

قيمة ال�ت التارخيية. إن طريقة التغري احملتمل يف القيمة السوقية لعمليات املتاجرة على أساس البيا
 %٩٩فوفة ابملخاطر اليت تقيسها اجملموعة هي عبارة عن تقدير ابستخدام مستوى ثقة عند احمل

للخسارة احملتملة اليت من غري املتوقع جتاوزها يف حال كانت مراكز السوق احلالية حمتفظ هبا دون 
أنه خالل يوم واحد، ينبغي وقوع  %٩٩ثقة عند اليشري استخدام مستوى تغيري ملدة يوم واحد. 

خسارة تزيد عن القيمة احملفوفة ابملخاطر على أساس املتوسط مبا ال يزيد عن مرة واحدة كل مائة 
 يوم.

 
متثل القيمة احملفوفة ابملخاطر خماطر احملافظ عند إقفال يوم العمل، وال يتم احتساب أي خسائر 

فإن نتائج املتاجرة الفعلية قد ختتلف عن حساابت  قد حتدث بعد مدة الثقة احملددة. ومع ذلك
القيمة احملفوفة ابملخاطر، بشكل خاص، حيث أن احلساابت ال تقدم مؤشراً واضحًا وذات معىن 

 عن األرابح واخلسائر يف ظروف السوق الصعبة.
 

ت املذكورة أعاله، تقوم اجملموعة طوال الوق من أجل جتاوز حدود القيمة احملفوفة ابملخاطر
ابختبارات جهد حملفظتها حملاكاة الظروف خارج مدة الثقة العادية. يتم اإلفصاح عن اخلسائر 
احملتملة اليت تقع ضمن ظروف اختبار اجلهد بصورة منتظمة من أجل مراجعتها من قبل جلنة 

 املخاطر املنبثقة عن جملس اإلدارة.
 

 ت الصلة:فيما يلي معلومات القيمة احملفوفة ابملخاطر للمجموعة ذا
 

 
 
 

 ابآلف الر�الت السعودية  
م٢٠١٩   م٢٠١٨       

    سعر الصرف األجنيب
 ٦٩٠ ٢٤٩  �اية السنةيف كما القيمة احملفوفة ابملخاطر  

 ٣٤٩ ٣٣٨  �اية السنةيف كما   القيمة احملفوفة ابملخاطر متوسط 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٠٩ - 

  خماطر السوق (تتمة) - ٣٢
  أ) خماطر السوق لعمليات املتاجرة 

 خماطر العمالت األجنبية) ١(
تتمثل خماطر العمالت األجنبية يف خماطر تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التقلبات يف 

صرف  أسعارإبدارة التعرض للتقلبات يف  اجملموعةصرف العمالت األجنبية. تقوم  أسعار
لس اإلدارة بوضع املايل والتدفقات النقدية. قام جممركزها العمالت األجنبية السائدة على 

يومياً حدود ملستوى التعرض هلذه املخاطر حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز 
  للتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود املقررة.

كما يف �اية السنة، اجملموعة معرضة للمخاطر اهلامة التالية يف عمليات املتاجرة اليت متت 
  :يسمربد ٣١كما يف   بعمالت أجنبية

 
ديسمرب ابلنسبة  ٣١ملخاطر العمالت كما يف  اجملموعةمدى تعرض يبني اجلدول التايل 

نبية. يقوم هذا التحليل حبساب أتثري التغريات احملتملة املعقولة ملراكزها من العمالت األج
لسعر الصرف مقابل الر�ل السعودي مع بقاء املتغريات األخرى اثبتة على قائمة الدخل 
املوحدة مبا فيها من أتثريات أدوات التحوط. إن وجود مبلغ سالب ابجلدول يعكس صايف 

ما يشري وجود مبلغ موجب إىل صايف ز�دة نقص حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة، بين
حمتملة. إن حتليالت احلساسية ال أتخذ يف االعتبار اخلطوات املمكن اختاذها من قبل 

  للتخفيف من أتثري تلك التغريات: اجملموعة
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

 ةــــــــــــــــــــــالعمل
يف سعر  نقص/ز�دة

 % الصرف ابملائه
 لصايف الدخالتأثري على  

 (ابآلف الر�الت السعودية)
يف سعر  نقص/ز�دة 

 % الصرف ابملائه
 صايف الدخلالتأثري على  

 (ابآلف الر�الت السعودية)
        

 ١٠ ±  ٠٫٤ ±  ٥٤٩ ±  ٠٫٧٠ ± دوالر أمريكي
 ٥٤ ±  ٣٫٢٨ ±  ٧٧ ±  ٣٫٦٤ ± دوالر تياوان

  ٦٥ ±  ٢٫٤٧ ±  ٢٩ ±  ٠٫٧٧ ± دوالر هونج كونج 
 األسهم أسعارطر خما )٢

األسهم هي خماطر اخنفاض القيم العادلة لصناديق االستثمار نتيجة تغريات يف  أسعارخماطر 
 موجوداتمستو�ت مؤشر األسهم وقيمة كل سهم على حدة انطالقًا من صايف قيمة 

  الصناديق.
أسهم  هيقائمة الدخل إن األدوات املالية اليت تتضمنها حمفظة القيمة العادلة من خالل 

حمتفظ هبا من قبل صناديق استثمار مشرتكة مملوكة للمجموعة. تقوم اجملموعة إبدارة املخاطر 
. صناديقال موجوداتعن طريق مراقبة املتغريات يف صايف قيمة االستثمار صناديق املتعلقة ب

من قبل اجملموعة ابلتعاون مع مستشاري االستثمار صناديق يتم إدارة استثمارات األسهم و 
كل حمفظة   أساساألسهم من قبل اجملموعة على  أسعارستثمارات حمرتفني، ويتم إدارة خماطر ا

خاصة بكل صندوق. إن التأثري على قائمة الدخل املوحدة ـــ كنتيجة للتغري يف القيمة العادلة 
ديسمرب والذي يعود إىل تغريات معقولة  ٣١لألسهم احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة كما يف 

األخرى املتغريات يف صايف قيمة موجودات الصندوق ذي العالقة مع بقاء مجيع  حمتملة
 املتغرية اثبتة ـــ هي كما يلي:

 ابآلف الر�الت السعودية   
 م٢٠١٨  م٢٠١٩   
       

 ٢٫٥٣١  ٧٨٫٣٩٧   دوالر امريكي  
 ٢٫٦٣٢  ٣٫٧٩٣   دوالر هونج كونج

 ١٫٦٥٢  ٢٫١١١   دوالر اتيوان



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١١٠ - 

 خماطر السوق (تتمة) - ٣٢
 

 (تتمة)أ) خماطر السوق لعمليات املتاجرة 
 

 (تتمة) األسهم أسعارخماطر  )٢
 

 
 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

 المحفظة

 الزیادة/االنخفاض
في سعر السھم 

 ائھ%بالم

التأثیر على قائمة  
الدخل الموحدة 
(باآلف الریاالت 

 السعودیة)

 
الزیادة/االنخفاض 
في سعر السھم 

 بالمائھ%

التأثیر على قائمة  
الدخل الموحدة 

(باالف  الریاالت 
 السعودیة)

        األسواق الدولیة الناشئة
 ۱٫۰٦۳ ±  %۱۱٫۲ ±  ۲٫٦۳۷ ±  %۲۲٫۳۲ ± األسواق

 ۱٫۹۹۱ ±   %۸٫۳۱ ±  ۱۹٫۷۷۹ ±   %۷٫۱۹ ± ىالصنادیق األخر
 

ألسهم املدرجة ابلقيمة ألدوات االتأثري على قائمة الدخل املوحدةكنتيجة للتغري يف القيمة العادلة 
مقدرة معقولة يف  تغرياتالناجتة عن  م٢٠١٩ديسمرب  ٣١كما يف   -قائمة الدخل العادلة من خالل 

 :على النحو التايل -املتغرية األخرى اثبتة ريات املتغمؤشرات السوق التالية مع بقاء 
 

 م۲۰۱۸  م۲۰۱۹ 

 مؤشر السوق

الزیادة/االنخفاض 
في المؤشر بالمائھ 

% 

التأثیر على قائمة  
الدخل الموحدة 
(باآلف الریاالت 

 السعودیة)

 
الزیادة/االنخفاض 
في المؤشر بالمائھ 

% 

التأثیر على قائمة  
الدخل الموحدة 
 (باآلف الریاالت

 السعودیة)

 ٦٥۱ ±   %۸٫۳۱ ±  ــــــ   ±  %٧٫١٩ ± تداول
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السوق (تتمة) - ٣٢
 وغري املصرفية املتاجرةعمليات غري ل -ر السوق ب) خماط

ًا من سعر العموالت اخلاصة أساسأو املراكز البنكية املتاجرة تنشأ خماطر السوق للعمليات غري 
 األسهم. أسعارنبية وتقلبات العمالت األج أسعاروالتعرض لتقلبات 

 
 العموالت اخلاصة أسعار) خماطر ١

العمولة اخلاصة إىل  أسعارالعمولة اخلاصة من احتمال أن يؤدي التغري يف  أسعارتنشأ خماطر 
التأثري على التدفقات النقدية املستقبلية أو على القيم العادلة لألدوات املالية. قامت جلنة 

العموالت اخلاصة. يتم  أسعارموعة بوضع حدود على فجوة سياسات خماطر السوق يف اجمل
مراقبة املراكز بشكل يومي مع تقدمي تقارير دورية إىل اإلدارة العليا وجلنة سياسات خماطر السوق 
للتأكد من بقاء املراكز ضمن احلدود املعتمدة. يف حال وجود ظروف ضاغطة ابلسوق، فإنه يتم 

املطلوابت ورفعها إىل جلنة سياسات خماطر السوق بصورة  - عمل تقارير عن فجوة املوجودات
 أكثر تكراراً.

 
العموالت  أسعاريوضح اجلدول التايل احلساسية الناشئة عن أتثري تغريات مقدرة معقولة يف 

اخلاصة، مع بقاء ابقي العوامل املتغرية األخرى اثبتة، على قائمة الدخل املوحدة للمجموعة. إن 
العموالت اخلاصة على صايف دخل  أسعارأتثري التغريات املتوقعة يف  حساسية الدخل هي

العموالت اخلاصة لسنة واحدة، وذلك بناًء على املوجودات واملطلوابت املالية املقتناة لغري 
أتثري مبا يف ذلك  م٢٠١٩ديسمرب  ٣١أغراض املتاجرة واليت حتمل عموالت خاصة كما يف 

تتم مراقبتها وحتليلها اىل مركزات عملة ويتم املتاجرة تعرض غري أدوات التحوط. إن مجيع أوجه ال
االفصاح عن احلساسية املرتبطة هبا ابلعملة احمللية. إن حتليالت احلساسية ال أتخذ يف االعتبار 

 اإلجراءات اليت من املمكن ان تقوم اجملموعة إبختاذها للتخفيف من أتثري تلك املتغريات.
 

   م٢٠١٩  م٢٠١٨
ة دخل العموالت حساسي
 اخلاصة

(ابآلف الر�الت السعودية)
  

 
الز�دة/ االخنفاض 

 ساساأل نقاطيف 
 

حساسية دخل العموالت 
 اخلاصة

(ابآلف الر�الت السعودية)
  

 
الز�دة/ االخنفاض 

  ساساأل نقاطيف 
  

 العملـــــــــــــــــة
 

 سعودي ر�ل  ٢٥± ٢٠٫٠٧٧ ±  ٢٥± ١٫٤٥٩ ±
 دوالر أمريكي  ٢٥± ٢٫٣٣٠ ±  ٢٥± ٢٫٦٥٥ ±
 الروبية اهلندية  ٢٥± ٤ ±  ٢٥± ٥ ±
 الروبية الباكستانية  ٢٥± ١ ±  ٢٥± ـــــ       ±
 درهم امارايت   ٢٥± ـــــ     ±  ٢٥± ١ ±

 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 خماطر السوق (تتمة) - ٣٢
 

 (تتمة)وغري املصرفية  املتاجرةلعمليات غري  -ر السوق ب) خماط
 (تتمة) ت اخلاصةالعموال أسعار) خماطر ١
 

 العموالت للموجودات واملطلوابت والبنود خارج قائمة املركز املايل أسعارحساسية 
 

العموالت السائدة يف  أسعاراملختلفة املتعلقة بتذبذب املخاطر تقوم اجملموعة إبدارة خماطر أتثريات 
 السوق على مركزها املايل وتدفقاهتا النقدية.

 
العموالت على اجملموعة. كما يشتمل على موجودات ومطلوابت  أسعارر يلخص اجلدول التايل خماط

املسجلة ابلقيمة الدفرتية مصنفة حسب اتريخ إعادة التسعري التعاقدي أو اتريخ االستحقاق  اجملموعة
العموالت نتيجة لعدم التطابق أو لوجود فجوات يف  أسعارملخاطر  اجملموعةــ أيهما يقع أوًال. تتعرض 

يف إعادة تسعريها جودات واملطلوابت واألدوات خارج قائمة املركز املايل اليت تستحق أو سيتم قيم املو 
إبدارة هذه املخاطر وذلك مبطابقة تواريخ إعادة تسعري املوجودات  اجملموعةفرتة حمددة. تقوم 

 واملطلوابت من خالل إسرتاتيجيات إدارة املخاطر.



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١١٣ - 

 
 خماطر السوق (تتمة) - ٣٢

 
 (تتمة)لعمليات غري املتاجرة وغري املصرفية  –السوق خماطر ب) 

 
 ) خماطر أسعار العموالت اخلاصة (تتمة)١

 
 (تتمة) العموالت للموجودات واملطلوابت والبنود خارج قائمة املركز املايل أسعارحساسية 
 

      

 ابآلف الر�الت السعودية 
 عائد العمولة الفعلي  اجملموع  بدون عمولة  سنوات ٥اكثر من   سنوات ٥ – ١  اً شهر  ١٢ – ٣  أشهر ٣خالل  م٢٠١٩

 املوجودات
 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد

              

 نقد يف الصندوق
 أرصدة ملؤسسة النقد

 ــ     
٨٦٢٫٩٥٨ 

 ـــ      
 ـــ     

  ــ      
 ــ     

  ــ      
 ــ     

 ١٫٢١٤٫٢٤٨ 
٣٫٤٠٠٫٤٨١ 

 ١٫٢١٤٫٢٤٨ 
٤٫٢٦٣٫٤٣٩ 

  ــ      
۱٫۷٥% 

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات 
 املالية األخرى

             

 حساابت جارية 
 ايداعات أسواق املال

 ــ     
٤٣٧٫٥٠٠ 

 ــ      
٦٠٠٫٠٠٠ 

 ــ       
 ــ     

  ــ      
 ــ     

 ٣٨٠٫٢٥٩ 
١١٫٢٤٥ 

 ٣٨٠٫٢٥٩ 
١٫٠٤٨٫٧٤٥ 

  ــ      
۲٫٦۳% 

              استثمارات
العادلة من خالل  يمةلقهبا ابحمتفظ 

 الربح أو اخلسارة 
 

 ــ     
 

 ــ     
  

 ــ     
 

 ــ     
  

٢٨٧٫٠٢٤ 
  

٢٨٧٫٠٢٤ 
  

  ــ     
حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر
 

 ــ     
 

 ــ     
  

 ــ     
  

١٠١٫١٤٧ 
  

٥٫٦٥٤ 
  

١٠٦٫٨٠١ 
  

٤٫٢٣% 
 %۳٫۲۹  ٢٧٫٢٢٤٫٩٣٩  ٢٢٦٫٨٨٨  ٩٫٤٠٥٫٣٧٤  ١٠٫٤٥٤٫٥٧٨  ۳۷۳٫۰۹۹  ٦٫٧٦٥٫٠٠٠ حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة

              القيمة العادلة املوجبة للمشتقات
 ــ       ٢٨٫٧٣١  ٢٨٫٧٣١  ــ       ــ       ــ       ــ      حمتفظ هبا للمتاجرة

 ــ       ٧٢٫٨٩٥  ٧٢٫٨٩٥  ــ       ــ       ــ       ــ      حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية 
              قروض وسلف، صايف

 %۲٤٫۸۱  ٧١٦٫١٥٢  ــ       ــ       ــ       ــ       ٧١٦٫١٥٢ بطاقات ائتمان
 %٤٫٦۰  ٢٣٫٣٧٥٫٧٩٨  ٥٦٫٩٥٩  ٣٫٧٢١٫٠٧٢  ١١٫٧٣٠٫١٢٣  ٥٫٥٢٢٫٧٧٦  ٢٫٣٤٤٫٨٦٨ قروض أفراد

 %٥٫۱۷  ٢٥٫١٦٠٫٦٢٣  ٢٧٨٫٧٣٠  ــ       ــ       ١٢٫٤٠٧٫٢١٤  ١٢٫٤٧٤٫٦٧٩ قروض جتارية
 ــ       ٤٠٧٫٥٤٦  ٤٠٧٫٥٤٦  ــ       ــ       ــ       ــ      أخرى

 ــ       ١٤٨٫٣٣٢  ١٤٨٫٣٣٢  ــ       ــ       ــ       ــ      استثمار يف شركة زميلة
 ــ       ٤٦٨٫٩٩٢  ٤٦٨٫٩٩٢  ــ       ــ       ــ       ــ      صايف عقارات أخرى،

 ــ       ١٫١٥٤٫٢٧٠  ١٫١٥٤٫٢٧٠  ــ       ــ       ــ       ــ      ممتلكات ومعدات ،صايف 
 ــ       ٤٨٥٫٥٥٠  ٤٨٥٫٥٥٠  ــ       ــ       ــ       ــ      موجودات أخرى 
   ٨٦٫٥٤٤٫٣٤٤  ٨٫٦٢٧٫٨٠٤  ١٣٫٢٢٧٫٥٩٣  ٢٢٫١٨٤٫٧٠١  ١٨٫٩٠٣٫٠٨٩  ٢٣٫٦٠١٫١٥٧ إمجايل املوجودات



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١١٤ - 

 خماطر السوق (تتمة) - ٣٢
 

 (تتمة)لعمليات غري املتاجرة وغري املصرفية  –ب) خماطر السوق 
 

 (تتمة) العموالت اخلاصة أسعار) خماطر ١
 

 (تتمة) العموالت للموجودات واملطلوابت والبنود خارج قائمة املركز املايل أسعارحساسية 
  

 
 
 
 
 
 

السعودية ابآلف الر�الت   
أشهر ٣خالل  م٢٠١٩ اً شهر  ١٢ – ٣   سنوات ٥ – ١   سنوات ٥اكثر من     عائد العمولة الفعلي  اجملموع  بدون عمولة  

رصدة للبنوك املطلوابت وحقوق املساهني أ
 واملؤسسات املالية األخرى

             

 ــ       ١٩٩٫٣٦٦  ١٩٩٫٣٦٦   ــ       ــ       ــ       ــ      حساابت جارية
 %۲٫۲۳  ٧٫٧٦٤٫٢٧١  ٤٤٫٢٧١   ــ       ــ       ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٧٢٠٫٠٠٠ ايداعات يف أسواق املال 

 %۲٫۳۷  ٢٩٠٫١١٧  ١٫٤٤٦   ــ       ــ       ٢٨٨٫٦٧١  ــ      اقرتاض مبوجب اتفاقية إعادة شراء
              ودائع للعمالء

 ــ       ٣٠٫٨٣٩٫٣٧٥  ٣٠٫٨٣٩٫٣٧٥   ــ       ــ       ــ       ــ      حتت الطلب
 %٢٫٦٩  ٣٠٫٢٥٩٫٥٤٠  ٢٥٤٫٧٢٠   ــ       ١٨٦٫٠٠٠  ١١٫٢٥٥٫٧١١  ١٨٫٥٦٣٫١٠٩ ألجل
 ــ       ١٫٥٩٧٫٨٧٩  ١٫٥٩٧٫٨٧٩   ــ       ــ       ــ       ــ      أخرى

              القيمة العادلة السالبة  للمشتقات
 ــ       ٢٩٫٠٢٧  ٢٩٫٠٢٧   ــ       ــ       ــ       ــ      لمتاجرةحمتفظ هبا ل

 ــ       ١٨٦٫٩٨٤  ١٨٦٫٩٨٤   ــ       ــ       ــ       ــ      حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية
 %٤٫۳۰  ٢٫٠٠٦٫٩٢١  ٦٫٩٢١   ــ       ــ       ٢٫٠٠٠٫٠٠٠  ــ      صكوك معززة لرأس املال

 ــ       ١٫٧٨١٫٣٤٧  ١٫٧٨١٫٣٤٧   ــ       ــ       ــ       ــ      ت أخرىمطلواب
 ــ       ١١٫٥٨٩٫٥١٧  ١١٫٥٨٩٫٥١٧   ــ       ــ       ــ       ــ       حقوق املسامهني

   ٨٦٫٥٤٤٫٣٤٤  ٤٦٫٥٣٠٫٨٥٣   ــ       ١٨٦٫٠٠٠  ١٤٫٥٤٤٫٣٨٢  ٢٥٫٢٨٣٫١٠٩ إمجايل املطلوابت وحقوق املسامهني

الفجوة داخل يف حساسية أسعار العموالت 
  ــ       )٣٧٫٩٠٣٫٠٤٩(  ١٣٫٢٢٧٫٥٩٣  ٢١٫٩٩٨٫٧٠١  ٤٫٣٥٨٫٧٠٧  )١٫٦٨١٫٩٥٢( املوحدة قائمة املركز املايل

 

خارج يف الفجوة حساسية أسعار العموالت 
  ــ       ــ       ٦٢٨٫١٢٥  )١٫٣٧٨٫٧٥٠(  ــ       ٧٥٠٫٦٢٥ املوحدة   قائمة املركز املايل

 

   ــ       )٣٧٫٩٠٣٫٠٤٩(  ١٣٫٨٥٥٫٧١٨  ٢٠٫٦١٩٫٩٥١  ٤٫٣٥٨٫٧٠٧  )٩٣١٫٣٢٧( إمجايل فجوة احلساسية   ألسعار العموالت
الرتاكمي لفجوة احلساسية ألسعار  املركز

  ــ       ــ       ٣٧٫٩٠٣٫٠٤٩  ٢٤٫٠٤٧٫٣٣١  ٣٫٤٢٧٫٣٨٠  )٩٣١٫٣٢٧( العموالت
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١١٥ - 

  ر السوق (تتمة)خماط - ٣٢
 )(تتمةلعمليات غري املتاجرة وغري املصرفية  –ب) خماطر السوق 

 
 (تتمة) العموالت اخلاصة أسعار) خماطر ١

 
 (تتمة) العموالت للموجودات واملطلوابت والبنود خارج قائمة املركز املايل أسعارحساسية 
 

         
 

 ابآلف الر�الت السعودية 
 عائد العمولة الفعلي  اجملموع  بدون عمولة  سنوات ٥اكثر من   سنوات ٥ – ١  اً شهر  ١٢ – ٣  أشهر ٣خالل  م٢٠١٨

 املوجودات
 نقد وأرصدة لدى مؤسسة النقد

              

 نقد يف الصندوق 
 أرصدة ملؤسسة النقد

  ــ     
١٫٠٣٥٫٩٢٨ 

  ــ      
  ــ     

  ــ      
  ــ     

  ــ      
  ــ     

 ١٫١٧٥٫٥٥٨ 
٢٫٧٥٣٫٦٣٦ 

 ١٫١٧٥٫٥٥٨ 
٣٫٧٨٩٫٥٦٤ 

  ــ      
۲٫٥۰% 

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات 
 املالية األخرى

             

 حساابت جارية 
 ايداعات أسواق املال

  ــ     
١٫٠٠٠٫٠٠٠ 

  ــ      
  ــ     

  ــ      
  ــ     

  ــ      
  ــ     

 ٢٩٦٫٧١٠ 
١٫٠٣٩ 

 ٢٩٦٫٧١٠ 
١٫٠٠١٫٠٣٩ 

  ــ      
۲٫٥۰% 

              استثمارات
العادلة من خالل  يمةهبا ابلقحمتفظ 

 ــ      الربح أو اخلسارة
 

  ــ     
 

  ــ     
 

  ــ     
  

٤١٫٢٩٣ 
  

٤١٫٢٩٣ 
 

  ــ     
حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل 

 ــ      اآلخر الدخل الشامل
 

 ــ     
 

  ــ     
 

  ــ     
  

٤٫٨٩١ 
  

٤٫٨٩١ 
 

  ــ     
 %۳٫۳۰  ٢٤٫٠٠٦٫٠٩١  ٢٠٠٫٧٧٢  ٦٫٨٢٥٫٥٧٠  ٩٫١٥٠٫٦٤٨  ٥٢٧٫٦٤٦  ٧٫٣٠١٫٤٥٥ حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة

              القيمة العادلة املوجبة للمشتقات
 ــ       ٣١٫٣٦١  ٣١٫٣٦١  ــ       ــ       ــ       ــ      حمتفظ هبا للمتاجرة

 ــ       ٢٣٫٠٧٣  ٢٣٫٠٧٣  ــ       ــ       ــ       ــ      ة حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدي
              قروض وسلف، صايف

 %۲٤٫۷۲  ٦١٩٫٨٢٩  ــ       ــ       ــ       ــ       ٦١٩٫٨٢٩ بطاقات ائتمان
 %٤٫۸۳  ١٨٫٩٦٩٫٣٣٨  ٦٧٫٨٥٩  ٤٠٫٣٦٦  ١٢٫١٦٠٫١٧٦  ٤٫٨٦٩٫٢٤٥  ١٫٨٣١٫٦٩٢ قروض أفراد

 %٥٫٦٦  ٢٠٫٨٧٦٫٥٩١  ٢٨٥٫٤٧٧  ــ       ــ       ١٠٫٥٢١٫٠٢٤  ١٠٫٠٧٠٫٠٩٠ اريةقروض جت
 ــ       ٤٣١٫١٣٣  ٤٣١٫١٣٣  ــ       ــ       ــ       ــ      أخرى

 ــ       ١٣٥٫٧٧٠  ١٣٥٫٧٧٠  ــ       ــ       ــ       ــ      استثمار يف شركة زميلة
   ٤٥٣٫١٥٠  ٤٥٣٫١٥٠  ــ       ــ       ــ       ــ      صايف عقارات أخرى،

 ــ       ٧٦١٫٢٤٧  ٧٦١٫٢٤٧  ــ       ــ       ــ       ــ      صايف  ،ممتلكات ومعدات
 ــ       ٣٨٦٫٥٦٠  ٣٨٦٫٥٦٠  ــ       ــ       ــ       ــ      موجودات أخرى 
   ٧٣٫٠٠٣٫١٩٨  ٧٫٠٤٩٫٥٢٩  ٦٫٨٦٥٫٩٣٦  ٢١٫٣١٠٫٨٢٤  ١٥٫٩١٧٫٩١٥  ٢١٫٨٥٨٫٩٩٤ إمجايل املوجودات



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١١٦ - 

  خماطر السوق (تتمة) - ٣٢
 )(تتمةلعمليات غري املتاجرة وغري املصرفية  –ب) خماطر السوق 

 
 أسعار العموالت اخلاصة (تتمة)خماطر )  ١

 
 تمة)(ت العموالت للموجودات واملطلوابت والبنود خارج قائمة املركز املايل أسعارحساسية 

 

 
(العائد الفعلي) ألداة مالية نقدية هو السعر الذي عند استخدامه يف احتساب مولة الفّعال معدل العإن 

القيمة احلالية يؤدي للوصول إىل القيمة الدفرتية هلذه األداة. إن هذا السعر هو السعر التارخيي ألداة بسعر 
 ة مسجلة ابلقيمة العادلة.أو أدا متغرياثبت ومسجلة ابلتكلفة املطفأة وسعر السوق احلايل ألداة بسعر 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الر�الت السعودية 
أشهر ٣خالل  م٢٠١٨ اً شهر  ١٢ – ٣   سنوات ٥ – ١   سنوات ٥اكثر من     عائد العمولة الفعلي  اجملموع  بدون عمولة  

 املطلوابت وحقوق املساهني 
 رصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرىأ

             

 ــ       ١٤٥٫٢٥٧  ١٤٥٫٢٥٧  ــ       ــ       ــ       ــ      حساابت جارية
 %۲٫۸۰  ٥٫٩٨٧٫٦٩٤  ٤٦٫٠٦٩  ــ       ٥٨٤٫٠٠٠  ٧٨١٫٦٢٥  ٤٫٥٧٦٫٠٠٠  ايداعات يف أسواق املال 

 %۳٫۰۱  ٢٩٠٫٤٧٩  ١٫٨٠٨  ــ       ــ       ٢٨٨٫٦٧١  ــ      اقرتاض التفاقيات إعادة الشراء
              ودائع للعمالء

 ــ       ٢٦٫٦٠٧٫٣٩٠  ٢٦٫٦٠٧٫٣٩٠  ــ       ــ       ــ       ــ      حتت الطلب
 %۳٫۰۱  ٢٣٫٩٠٧٫٢٧٦  ١٢٩٫٨٤٥  ــ       ٧٦٣٫٠٧٧  ٤٫٦٣١٫١١٧  ١٨٫٣٨٣٫٢٣٧  ألجل
 ــ       ١٫٢٨٩٫٤٣٢  ١٫٢٨٩٫٤٣٢  ــ       ــ       ــ       ــ      أخرى

              القيمة العادلة السالبة  للمشتقات
 ــ       ٣١٫٣٩٠  ٣١٫٣٩٠  ــ       ــ       ــ       ــ      حمتفظ هبا للمتاجرة

 ــ       ١٢٠٫٣٩٩  ١٢٠٫٣٩٩  ــ       ــ       ــ       ــ      حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية
 %٤٫۹۲  ٢٫٠٠٨٫٢٠٢  ٨٫٢٠٢  ــ       ــ       ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ــ      صكوك معززة لرأس املال

 ــ       ١٫٣٧١٫٢٠٧  ١٫٣٧١٫٢٠٧  ــ       ــ       ــ       ــ      مطلوابت أخرى
 ــ       ١١٫٢٤٤٫٤٧٢  ١١٫٢٤٤٫٤٧٢  ــ       ــ       ــ       ــ       حقوق املسامهني

   ٧٣٫٠٠٣٫١٩٨  ٤٠٫٩٩٥٫٤٧١  ــ       ۱٫۳٤۷٫۰۷۷  ۷٫۷۰۱٫٤۱۳  ۲۲٫۹٥۹٫۲۳۷ إمجايل املطلوابت وحقوق املسامهني

الفجوة داخل يف حساسية أسعار العموالت 
  ــ       )٣٣٫٩٤٥٫٩٤٢(  ٦٫٨٦٥٫٩٣٦  ١٩٫٩٦٣٫٧٤٧  ٨٫٢١٦٫٥٠٢  )١٫١٠٠٫٢٤٣( املوحدة قائمة املركز املايل

 

خارج يف الفجوة حساسية أسعار العموالت 
  ــ       ــ       ٥٣٤٫٣٧٥  )١٫٢٨٥٫٠٠٠(  ــ       ٧٥٠٫٦٢٥  الوحمدة قائمة املركز املايل

 

   ــ       )٣٣٫٩٤٥٫٩٤٢(  ٧٫٤٠٠٫٣١١  ١٨٫٦٧٨٫٧٤٧  ٨٫٢١٦٫٥٠٢  )٣٤٩٫٦١٨( إمجايل فجوة احلساسية ألسعار العموالت
الرتاكمي لفجوة  احلساسية ألسعار  املركز

  ــ       ــ       ٣٣٫٩٤٥٫٩٤٢  ٢٦٫٥٤٥٫٦٣١  ٧٫٨٦٦٫٨٨٤  )٣٤٩٫٦١٨( العموالت
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١١٧ - 

  خماطر السوق (تتمة) - ٣٢
  )(تتمةلعمليات غري املتاجرة وغري املصرفية  –ب) خماطر السوق 

  العمالتخماطر )  ٢
صرف  أسعارخماطر العمالت هي خماطر تذبذب قيمة أداة مالية بسبب التقلبات يف 

صرف العمالت  أسعارتقلبات يف تأثري اللإبدارة التعرض  اجملموعةالعمالت األجنبية. تقوم 
بوضع حدود البنك املايل والتدفقات النقدية. قام جملس إدارة مركزها األجنبية السائدة على 

ملستوى التعرض هلذه املخاطر على حسب أنواع العمالت. يتم مراجعة هذه املراكز يومياً 
  .املعتمدةللتأكد من بقاء هذه املراكز ضمن احلدود 

نقاط التعرض اجلوهرية الصافية التالية واملقيدة  اجملموعة�اية السنة، كانت لدى  كما يف
  ديسمرب: ٣١ابلعمالت األجنبية كما يف 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ٣١ملخاطر العمالت كما يف  اجملموعةالعمالت اليت تتسبب يف تعرض  التايليبني اجلدول 
. مت إجراء هذا التحليل حلساب أتثري التغريات احملتملة املعقولة لسعر م٢٠١٩ديسمرب 

دي مع بقاء املتغريات األخرى اثبتة، مبا يف ذلك أثر أدوات الصرف مقابل الر�ل السعو 
التحوط، على قائمة الدخل املوحدة. إن وجود مبلغ سالب ابجلدول يعكس صايف نقص 
حمتمل يف قائمة الدخل املوحدة، بينما يشري وجود مبلغ موجب إىل صايف ز�دة حمتملة. ال 

خفيف من للت اجملموعةمكن تبنيها من قبل أتخذ حتليالت احلساسية يف االعتبار املواقف امل
  حدة أتثري تلك املتغريات:

   م٢٠١٩  م٢٠١٨
 صايفالتأثري على 

ابآلف (الدخل 
  )الر�الت السعودية

ز�دة / اخنفاض 
يف سعر العملة 

  (ابملائة)

 صايف التأثري على
ابآلف (الدخل 

   )الر�الت السعودية

ز�دة / اخنفاض يف 
سعر العملة 

  ئة)(ابملا
 

 العملة
 دوالر أمريكي  ٠٫٠٥ ±  ٥٣٥ ±  ٠٫٠٥ ±  ٣٢٢ ±
 روبية هندية  ٠٫٠٥ ±  ١١±  ٠٫٠٥ ±  ١٦±
 روبية ابكتسانية  ٠٫٠٥ ±  ٤±  ٠٫٠٥ ±  ٣ ±
 درهم امارايت   ٠٫٠٥ ±  ــــ  ±  ٠٫٠٥ ±  ٧ ±

 
    خماطر السيولة - ٣٣

 
زامات السداد املرتتبة عليها عند استحقاقها يف خماطر السيولة هي عدم قدرة اجملموعة على تلبية الت

الظروف الطبيعية والضاغطة. تقع خماطر السيولة عند حصول اضطراابت يف األسواق أو اخنفاض 
يل من ل. وللتقمويلمن بعض مصادر الت ئجمستوى االئتمان مما يؤدي إىل عدم توفرها بشكل مفا

يل لدعم الودائع األساسية، وإدارة املوجودات بعد لتمو ا هذه املخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر
األخذ بعني االعتبار توفر السيولة، واحلفاظ على رصيٍد كاٍف للنقدية وشبه النقدية واألوراق املالية 
القابلة للبيع ومراقبة التدفقات النقدية املستقبلية وفجوات السيولة بشكل يومي. كما لدى اجملموعة 

 ميكن استخدامها ملقابلة إحتياجات السيولة.خطوط إئتمانية مضمونة 

 ابآلف الر�الت السعودية   

 
 م٢٠١٩  

 )قصري( /طويل
 م٢٠١٨ 

 )قصري( /طويل
      

 ٦٤٣٫١٩٠  ١٫٠٧٠٫٩١١   دوالر امريكي
 ٣١٫٧٦١  ٢١٫٠٣٦   روبية هندية

 ٥٫٤٢٩  ٧٫٠٠٢   روبية ابكستانية
 ١٣٫٢٧٤  ٣٥٥   درهم امارايت 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١١٨ - 

 (تتمة)   خماطر السيولة - ٣٣
 

طبقًا لنظام مراقبة البنوك واللوائح التنظيمية الصادرة عن مؤسسة النقد العريب السعودي جيب أن 
حتت من إمجايل الودائع  %٧بنسبة العريب السعودي  النقد مؤسسة حيتفظ البنك بوديعة نظامية لدى

. ابالضافة إىل الوديعة النظامية حيتفظ البنك أيضاً ألجل ودائعاملدخرات والمن  %٤نسبة وبالطلب 
ميكن  موجوداتمن التزامات الودائع على شكل نقد أو  %٢٠ابحتياطيات سيولة ال تقل عن 

يوماً. لدى البنك القدرة على رفع أرصدته اإلضافية عن  ٣٠حتويلها إىل نقد خالل فرتة ال تزيد عن 
مة من قي %٨٨٫٥بنسبة العريب السعودي  النقد ق تسهيالت إعادة شراء متوفرة لدى مؤسسةطري

أو مضمونة من النقد العريب السعودي  مؤسسة( وزارة املالية) احلكومة سندات دين صادرة عن 
 .احلكومة

 
الضاغطة يتم تقييم وإدارة وضع السيولة ابستخدام عدة تصورات، مع إعطاء األمهية الالزمة للعوامل 

املرتبطة بكل من السوق بشكل عام واجملموعة بشكل خاص. إحدى هذه الطرق هو االحتفاظ 
بنسب حمددة من املوجودات السائلة إىل التزامات الودائع وفقًا لظروف السوق. تتكون املوجودات 

ات الدين وسندالنقد،  مؤسسةلدى  السائلة من النقدية، والودائع البنكية قصرية األجل، واملراحبات
السائلة املتاحة للبيع الفوري. وتتكون التزامات الودائع من ودائع العمالء والبنوك ابستثناء ودائع 

 البنوك اخلارجية ابلعمالت األجنبية. يقوم البنك أيضاً مبراقبة نسبة القروض إىل الودائع. 
 

  املخصومةغري حتليل املطلوابت املالية مبوجب االستحقاقات التعاقدية املتبقيةأ) 
ديسمرب  ٣١كما يف   للمجموعةتواريخ استحقاق املطلوابت املالية  التايليلخص اجلدول 

بناًء على التزامات السداد التعاقدية غري املخصومة. مبا أن  م٢٠١٨ديسمرب  ٣١و م٢٠١٩
مدفوعات العموالت اخلاصة حىت اتريخ االستحقاق التعاقدي مدرجة يف اجلدول، فإن اجملاميع 

تطابق مع قائمة املركز املايل املوحدة. مت حتديد االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات على ال ت
املايل إىل اتريخ االستحقاق التعاقدي مع عدم األخذ يف التقرير الفرتة املتبقية يف اتريخ  أساس

االعتبار االستحقاقات الفعلية املتوقعة كما هو موضح يف اإليضاح (ب) أد�ه (حتليل 
املرتبطة إبشعار كما لو أن  املدفوعاتتحقاقات املتوقعة للموجودات واملطلوابت). مت اعتبار االس

هناك إشعار فوري للسداد. ومع ذلك، تتوقع اجملموعة أن العديد من العمالء لن يطالبوا ابلسداد 
ية يف التاريخ املبكر الذي تتوقع اجملموعة السداد فيه وأن اجلدول ال يعكس التدفقات النقد

 املتوقعة حسب ما يشري إليه اتريخ االحتفاظ ابلودائع لدى اجملموعة.
 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١١٩ - 

 خماطر السيولة (تتمة) - ٣٣
 

 غري املخصومة (تتمة) حتليل املطلوابت املالية مبوجب االستحقاقات التعاقدية املتبقيةأ) 
 

 ابآلف الر�الت السعودية 
  

 أشهر ٣خالل
  

 اً شهر ١٢ – ٣
 

 سنوات ٥ – ١
 

 سنوات ٥كثر من ا 
 بدون اتريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اجملموع
            املطلوابت املالية

            م٢٠١٩ديسمرب  ٣١كما يف 
            أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى

 ۱۹۹٫۳٦٦  ۱۹۹٫۳٦٦  ـــــــــ         ـــــــــ         ـــــــــ         ـــــــــ        حساابت جارية 
 ۷٫۷۸۹٫۳۷۷  ـــــــــ         ـــــــــ         ـــــــــ         ۱٫۰٦٥٫٦۸۸  ٦٫۷۲۳٫٦۸۹ إيداعات أسواق املال 

 ۳٤٥٫۲۷٥  ـــــــــ         ۳۳۸٫٤۲۷  ـــــــــ         ٦٫۸٤۸  ـــــــــ        اقرتاض مبوجب اتفاقية إعادة شراء 
            ودائع للعمالء

 ۳۰٫۸۳۹٫۳۷٥  ۳۰٫۸۳۹٫۳۷٥  ـــــــــ         ـــــــــ         ـــــــــ         ـــــــــ        حتت الطلب
 ۳۰٫٤٦٥٫۷٦٦  ـــــــــ         ـــــــــ         ۲۰۷٫٦۸۰  ۱۱٫٥۱۳٫۹٦٤  ۱۸٫۷٤٤٫۱۲۲ ألجل
 ۱٫٥۹۷٫۸۷۹  ـــــــــ         ـــــــــ         ـــــــــ         ـــــــــ         ۱٫٥۹۷٫۸۷۹ أخرى

            القيمة العادلة السالبة للمشتقات
 ۲۹٫۰۲۷  ـــــــــ         ـــــــــ         ۲۱٫۳۹۰  ۲٫٥۳٤  ٥٫۱۰۳ حمتفظ هبا للمتاجرة

 ۱۸٦٫۹۸٤  ـــــــــ         ۱۲۳٫٤۷۰  ٤۳٫٥۲۲  ـــــــــ         ۱۹٫۹۹۲ حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية
 ۲٫٥٤۷٫۷۱٦  ـــــــــ         ۲٫۱۲٦٫۲۰۱  ۳۳۷٫۰۷٤  ۸٤٫٤٤۱  ـــــــــ        صكوك معززة لرأس املال

 ۱٫۸۳۸٫٤۱۰  ۱٫۰٥٦٫۷۷٥  ٥۸٫٥۱۸  ٥٥۲٫۷۹٦  ۱٤٦٫۳۸٤  ۲۳٫۹۳۷ مطلوابت اخرى
 ۷٥٫۸۳۹٫۱۷٥  ۳۲٫۰۹٥٫٥۱٦  ۲٫٦٤٦٫٦۱٦  ۱٫۱٦۲٫٤٦۲  ۱۲٫۸۱۹٫۸٥۹  ۲۷٫۱۱٤٫۷۲۲ إمجايل املطلوابت املالية غري املخصومة

            

 ٥٫۹٤٦٫٦۸٤  ـــــــــ         ۲٫۰٦۳٫۳۲۱  ۲٫۷۳۳٫۹۳٥  ٥۸۷٫۰۹٦  ٥٦۲٫۳۳۲ املشتقات



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٢٠ - 

  خماطر السيولة (تتمة) - ٣٣
  (تتمة) غري املخصومة حتليل املطلوابت املالية مبوجب االستحقاقات التعاقدية املتبقيةأ) 

 
 .(د)۱۹ إيضاح تظهر ضمن املرتبطة ابالئتمان التزاماهتا و لتعهدات اجملموعة اقدية إن بيان االستحقاقات التع

 
 حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابتب) 

حتليال للموجودات واملطلوابت حسب املدى الزمين املتوقع لتحصيلها أو تسويتها. انظر يبني اجلدول التايل 
ت املالية التعاقدية غري املخصومة للمجموعة. ألغراض العرض فإن اإليضاح (أ) أعاله فيما يتعلق ابملطلواب

 الودائع حتت الطلب مدرجة ضمن بند "بدون اتريخ استحقاق حمدد".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ديةابآلف الر�الت السعو  
  

 أشهر ٣خالل
  

 اً شهر ١٢ – ٣
 

 سنوات ٥ – ١
 

 سنوات ٥اكثر من 
 بدون اتريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اجملموع
            املطلوابت املالية

               م٢٠١٨ديسمرب  ٣١كما يف 
            األخرى أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية

 ۱٤٥٫۲٥۷  ۱٤٥٫۲٥۷  ــ         ــ         ــ         ـــــــــ        حساابت جارية 
 ٦٫۰۳٤٫٦۳۸  ــ         ــ         ٦۰٤٫۲۹۷  ۸۰٦٫٤۸۱  ٤٫٦۲۳٫۸٦۰ إيداعات أسواق املال

            اقرتاض مبوجب اتفاقية إعادة شراء 
 ۳۷۷٫٤۱٥  ــ         ۳۷۷٫٤۱٥  ــ         ــ         ــ        ودائع للعمالء
 ۲٦٫٦۰۷٫۳۹۰  ۲٦٫٦۰۷٫۳۹۰  ــ         ــ         ــ         ــ        حتت الطلب

 ۲٤٫۰۸۱٫۹۰۸  ــ         ــ         ۸۰٥٫٤٦٤  ٤٫۹٤۰٫٦۹٦  ۱۸٫۳۳٥٫۷٤۸ ألجل
 ۱٫۲۸۹٫٤۳۲  ــ         ــ         ــ         ــ         ۱٫۲۸۹٫٤۳۲ أخرى

            عادلة السالبة للمشتقات لالقيمة ا
 ۳۱٫۳۹۰  ــ         ــ         ۱۹٫۸۷۸  ۲۳٤  ۱۱٫۲۷۸ تفظ هبا للمتاجرةحم

 ۱۲۰٫۳۹۹  ــ         ۹٤٫۹۲۰  ٥٫۱۸۸  ــ         ۲۰٫۲۹۱ حمتفظ هبا  كتحوطات تدفقات نقدية
 ۲٫۷٤۰٫۹۳۰  ــ         ۲٫۲٤۱٫۹٦٤  ۳۹۹٫۱۷۲  ۷٥٫۱۸۷  ۲٤٫٦۰۷ تعزيز رأس املال  صكوك

 ۱٫۳۷۱٫۲۰۷  ۹۳۰٫۰۰۸  ــ         ۳٥۲٫۹٥۹  ۸۸٫۲٤۰  ــ        مطلوابت أخرى 

 ٦۲٫۷۹۹٫۹٦٦  ۲۷٫٦۸۲٫٦٥٥  ۲٫۷۱٤٫۲۹۹  ۲٫۱۸٦٫۹٥۸  ٥٫۹۱۰٫۸۳۸  ۲٤٫۳۰٥٫۲۱٦ إمجايل املطلوابت املالية غري املخصومة 

 ٦٫٦۰۲٫۰۱٤  ــ         ۲٫۲٥۱٫۸۱۲  ۳٫٥۹۹٫۳٤۸  ۳۳۰٫۸۰٤  ٤۲۰٫۰٥۰ املشتقات



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٢١ - 

 خماطر السيولة (تتمة) - ٣٣
 

 (تتمة) حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابتب) 
 

 (ابآلف الر�الت السعودية) 
 

 أشهر ٣خالل  ٢٠١٩
 

 شهرا ١٢اىل  ٣من 
 

 خالل سنة 
 

 سنوات ٥من سنة إىل 
 

 سنوات ٥اكثر من 
 

 اكثر من سنة
 بدون اتريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اإلمجايل

                املوجودات

                نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد 

 ۱٫۲۱٤٫۲٤۸  ۱٫۲۱٤٫۲٤۸  ــ         ــ         ــ         ــ         ــ         ــ        نقد يف الصندوق 

 ٤٫۲٦۳٫٤۳۹  ٤٫۲٦۳٫٤۳۹  ــ         ــ         ــ         ــ         ــ         ــ        ارصدة لدى مؤسسة النقد

ة أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالي
  أخرى

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ۳۸۰٫۲٥۹  ۳۸۰٫۲٥۹  ــ         ــ         ــ         ــ         ــ         ــ        حساابت جارية

 ۱٫۰٤۸٫۷٤٥  ــ         ٦۱۰٫۱۱۳  ــ         ٦۱۰٫۱۱۳  ٤۳۸٫٦۳۲  ٤۳۸٫٦۳۲  ــ        ايداعات أسواق املال

                استثمارات

حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل 
 ــ        الربح أو اخلسارة

 
 ــ       

 
 ــ       

 
 ــ       

 
 ــ       

 
 ــ       

 
۲۸۷٫۰۲٤ 

 
۲۸۷٫۰۲٤ 

حمتفظ هبا من خالل الدخل الشامل 

 ــ        اآلخر
 

۱۰ 
 

۱۰ 
 

۷٦۳ 
 

۱۰۱٫۱٤۸ 
 

۱۰۱٫۹۱۱ 
 

٤٫۸۸۰ 
 

۱۰٦٫۸۰۱ 

 ۲۷٫۲۲٤٫۹۳۹  ــ         ۲۷٫۰٦۹٫٥۲۹  ۱٥٫۳۱٦٫۰۷۸  ۱۱٫۷٥۳٫٤٥۱  ۱٥٥٫٤۱۰  ۱٥٥٫٤۱۰  ــ        حمتفظ به ابلتكلفة املطفأة

                عادلة املوجبة للمشتقاتالقيمة ال

 ۲۸٫۷۳۱  ــ         ۲۱٫۳۹۰  ــ         ۲۱٫۳۹۰  ۷٫۳٤۱  ۲٫٥۳٤  ٤٫۸۰۷ حمتفظ هبا للمتاجرة

 ۷۲٫۸۹٥  ــ         ٥٦٫٥۷٤  ٥۲٫۲٤۱  ٤٫۳۳۳  ۱٦٫۳۲۱  ــ         ۱٦٫۳۲۱ حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية

                قروض وسلف، صايف

 ۷۱٦٫۱٥۲  ٤٤۲٫۲۲۹  ۲۳٫۰۷۱٫۷۲۳  ــ         ــ         ۲۷۳٫۹۲۳  ــ         ۲۷۳٫۹۲۳ بطاقات ائتمان

 ۲۳٫۳۷٥٫۷۹۸  ــ         ۲٫۲٤۸٫٤۲٦  ۱۱٫۹۲۰٫۲۷۰  ۱۱٫۱٥۱٫٤٥۳  ۳۰٤٫۰۷٥  ۱۷۸٫٥٥٥  ۱۲٥٫٥۲۰ قروض استهالكية 

 ۲٥٫۱٦۰٫٦۲۳  ــ         ــ         ۱٫۲٦۷٫٦٦٥  ۹۸۰٫۷٦۱  ۲۲٫۹۱۲٫۱۹۷  ۱۰٫۸۳٦٫۷۷۳  ۱۲٫۰۷٥٫٤۲٤ قروض جتارية 

 ٤۰۷٫٥٤٦  ــ         ــ         ــ         ــ         ٤۰۷٫٥٤٦  ٤۰۷٫٥٤٦  ــ        أخرى

 ۱٤۸٫۳۳۲  ۱٤۸٫۳۳۲  ــ         ــ         ــ         ــ         ــ         ــ        استثمار يف شركة زميلة 

 ٤٦۸٫۹۹۲  ٤٦۸٫۹۹۲  ــ         ــ         ــ         ــ         ــ         ــ        عقارات أخرى، صايف 

 ۱٫۱٥٤٫۲۷۰  ۱٫۱٥٤٫۲۷۰  ــ         ــ         ــ         ۱۲۷٫٦۸۷  ٦٥٫۱۲٥  ٦۲٫٥٦۲ ممتلكات ومعدات، صايف 

 ٤۸٥٫٥٥۰  ۳٥۷٫۸٦۳             موجودات أخرى 

 ۸٦٫٥٤٤٫۳٤٤  ۸٫۷۲۱٫٥۳٦  ٥۳٫۱۷۹٫٦٦٦  ۲۸٫٦٥۷٫٤۰۲  ۲٤٫٥۲۲٫۲٦٤  ۲٤٫٦٤۳٫۱٤۲  ۱۲٫۰۸٤٫٥۸٥  ۱۲٫٥٥۸٫٥٥۷ إمجايل املوجودات



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٢٢ - 

 خماطر السيولة (تتمة) - ٣٣
 

 حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابت (تتمة)ب) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ابآلف الر�الت السعودية) 

 
 أشهر ٣خالل  م٢٠١٩

 
 شهرا ١٢اىل  ٣من 

 
 خالل سنة 

 
 نواتس ٥من سنة إىل 

 
 سنوات ٥اكثر من 

 
 اكثر من سنة

 بدون اتريخ  
 استحقاق حمدد

 
 اإلمجايل

                املطلوابت

                 أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى 

 ۱۹۹٫۳٦٦  ۱۹۹٫۳٦٦  ــ         ــ         ــ         ــ         ــ         ــ        حساابت جارية  

 ۷٫۷٦٤٫۲۷۱  ــ         ۱٫۰٤٤٫٦۰٦  ــ         ۱٫۰٤٤٫٦۰٦  ٦٫۷۱۹٫٦٦٥  ٦٫۷۱۹٫٦٦٥  ــ        سواق املالايداعات أ

 ۲۹۰٫۱۱۷  ــ         ۲۸۸٫٦۷۱  ۲۸۸٫٦۷۱  ــ         ۱٫٤٤٦  ۱٫٤٤٦  ــ        اقرتاض مبوجب اتفاقية إعادة شراء

                ودائع للعمالء

 ۳۰٫۸۳۹٫۳۷٥  ۳۰٫۸۳۹٫۳۷٥  ــ         ــ         ــ         ــ         ــ         ــ        حتت الطلب

 ۳۰٫۲٥۹٫٥٤۰  ــ         ۸٫۱٥٥٫۱۳۷  ــ         ۸٫۱٥٥٫۱۳۷  ۲۲٫۱۰٤٫٤۰۳  ۱٦٫٤۹٥٫۷٤٥  ٥٫٦۰۸٫٦٥۸ ألجل

 ۱٫٥۹۷٫۸۷۹  ۱٫٥۹۷٫۸۷۹  ــ         ــ         ــ         ــ         ــ         ــ        أخرى

                القيمة العادلة السالبة للمشتقات

 ۲۹٫۰۲۷  ــ         ۲۱٫۳۹۰  ــ         ۲۱٫۳۹۰  ۷٫٦۳۷  ۲٫٥۳٤  ٥٫۱۰۳ حمتفظ هبا للمتاجرة

 ۱۸٦٫۹۸٤  ــ         ۱٦٦٫۹۹۲  ۱۲۳٫٤۷۰  ٤۳٫٥۲۲  ۱۹٫۹۹۲  ــ         ۱۹٫۹۹۲ حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية

 ۲٫۰۰٦٫۹۲۱  ــ         ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ــ         ٦٫۹۲۱  ٦٫۹۲۱  ــ        عززة لرأس املالصكوك م

 ۱٫۷۸۱٫۳٤۷  ۱٫۰٥٦٫۷۷٥  ٥٦۹٫٥۰۸  ٥۲٫٤٦۱  ٥۱۷٫۰٤۷  ۱٥٥٫۰٦٤  ۱۳٥٫۲۳۲  ۱۹٫۸۳۲ أخرىمطلوابت 

 ۷٤٫۹٥٤٫۸۲۷  ۳۳٫٦۹۳٫۳۹٥  ۱۲٫۲٤٦٫۳۰٤  ۲٫٤٦٤٫٦۰۲  ۹٫۷۸۱٫۷۰۲  ۲۹٫۰۱٥٫۱۲۸  ۲۳٫۳٦۱٫٥٤۳  ٥٫٦٥۳٫٥۸٥ املطلوابتإمجايل 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٢٣ - 

 خماطر السيولة (تتمة) - ٣٣
 

 (تتمة) حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابتب) 
 

 (ابآلف الر�الت السعودية) 
 

 أشهر ٣خالل  م٢٠١٨
 

 شهرا ١٢اىل  ٣من 
 

 خالل سنة 
 

 سنوات ٥من سنة إىل 
 

 سنوات ٥اكثر من 
 

 سنة اكثر من
 بدون اتريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اإلمجايل
                املوجودات

                لدى مؤسسة النقدنقدية وأرصدة 
 ۱٫۱۷٥٫٥٥۸  ۱٫۱۷٥٫٥٥۸  -       -       -       -       -       -      نقد يف الصندوق 

 ۳٫۷۸۹٫٥٦٤  ۳٫۷۸۹٫٥٦٤  -       -       -       -       -       -      ارصدة لدى مؤسسة النقد

                أخرىة أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالي

 ۲۹٦٫۷۱۰  ۲۹٦٫۷۱۰  -       -       -       -       -       -      حساابت جارية

 ۱٫۰۰۱٫۰۳۹  -       -       -       -       ۱٫۰۰۱٫۰۳۹  ۱٫۰۰۱٫۰۳۹  -      ايداعات يف أسواق املال

                استثمارات

قائمة حمتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل 
 -      الدخل

 
     - 

 
     - 

 
     - 

 
     - 

 
     - 

 
٤۱٫۲۹۳ 

 
٤۱٫۲۹۳ 

 ٤٫۸۹۱  ٤٫۸۹۱  -       -       -       -       -       -      حمتفظ هبا من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ۲٤٫۰۰٦٫۰۹۱  -       ۲۳٫٦٤٤٫۱۸۸  ۱٤٫٤۳۰٫٤۸٤  ۹٫۲۱۳٫۷۰٤  ۳٦۱٫۹۰۳  ۳٦۱٫۹۰۳  -      فة املطفأةحمتفظ هبا ابلتكل

                القيمة العادلة املوجبة للمشتقات

 ۳۱٫۳٦۱  -       ۱۹٫۸۷۸  -       ۱۹٫۸۷۸  ۱۱٫٤۸۳  ۳۳٥  ۱۱٫۱٤۸ حمتفظ هبا للمتاجرة

 ۲۳٫۰۷۳  -       ۳٫۷۹۸  -       ۳٫۷۹۸  ۱۹٫۲۷٥  -       ۱۹٫۲۷٥ حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية

                قروض وسلف، صايف

 ٦۱۹٫۸۲۹  ۳۹٥٫۷۰۲  -       -       -       ۲۲٤٫۱۲۷  -       ۲۲٤٫۱۲۷ بطاقات ائتمان

 ۱۸٫۹٦۹٫۳۳۸  -       ۱۸٫٦٥۲٫۲٦۷  ۹٫٤٤۷٫۸۲٥  ۹٫۲۰٤٫٤٤۲  ۳۱۷٫۰۷۱  ۲۱٤٫۸۳۲  ۱۰۲٫۲۳۹ أفرادقروض 

 ۲۰٫۸۷٦٫٥۹۱  -       ۲٫۷۹۳٫۸۲۳  ۱٫۰۱۹٫٦٦۱  ۱٫۷۷٤٫۱٦۲  ۱۸٫۰۸۲٫۷٦۸  ۸٫۱۲٥٫٤۲۲  ۹٫۹٥۷٫۳٤٦ قروض جتارية 

 ٤۳۱٫۱۳۳  -       -       -       -       ٤۳۱٫۱۳۳  ٤۳۱٫۱۳۳  -      أخرى

 ۱۳٥٫۷۷۰  ۱۳٥٫۷۷۰  -       -       -       -       -       -      استثمار يف شركة زميلة 

 ٤٥۳٫۱٥۰  ٤٥۳٫۱٥۰  -       -       -       -       -       -      عقارات أخرى، صايف 

 ۷٦۱٫۲٤۷  ۷٦۱٫۲٤۷  -       -       -       -       -       -      ممتلكات ومعدات، صايف 

 ۳۸٦٫٥٦۰  ۲۲۸٫۰۳۱  -       -       -       ۱٥۸٫٥۲۹  ۹٤٫۳۸٥  ٦٤٫۱٤٤ موجودات أخرى 

 ۷۳٫۰۰۳٫۱۹۸  ۷٫۲۸۱٫۹۱٦  ٤٥٫۱۱۳٫۹٥٤  ۲٤٫۸۹۷٫۹۷۰  ۲۰٫۲۱٥٫۹۸٤  ۲۰٫٦۰۷٫۳۲۸  ۱۰٫۲۲۹٫۰٤۹  ۱۰٫۳۷۸٫۲۷۹ إمجايل املوجودات



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٢٤ - 

 خماطر السيولة (تتمة) - ٣٣
 

 حتليل االستحقاقات للموجودات واملطلوابت (تتمة)ب) 
 

 

 

 

 (ابآلف الر�الت السعودية) 
 

 أشهر ٣خالل  م٢٠١٨
 

 شهرا ١٢ اىل ٣من 
 

 خالل سنة 
 ٥من سنة إىل  

 سنوات
 

 سنوات ٥اكثر من 
 

 اكثر من سنة
 بدون اتريخ  

 استحقاق حمدد
 

 اإلمجايل
                املطلوابت

                 أرصدة للبنوك ومؤسسات مالية أخرى 
 ۱٤٥٫۲٥۷  ۱٤٥٫۲٥۷  -       -       -       -       -       -      حساابت جارية  

 ٥٫۹۸۷٫٦۹٤  -       ۱٫۳۷۲٫٦۷۳  -       ۱٫۳۷۲٫٦۷۳  ٤٫٦۱٥٫۰۲۱  ٤٫٦۱٥٫۰۲۱  -      ايداعات أسواق املال

 ۲۹۰٫٤۷۹  -       ۲۹۰٫٤۷۹  ۲۹۰٫٤۷۹  -       -       -       -      اقرتاض مبوجب اتفاقية إعادة شراء

                ودائع للعمالء

 ۲٦٫٦۰۷٫۳۹۰  ۲٦٫٦۰۷٫۳۹۰  -       -       -       -       -       -      حتت الطلب

 ۲۳٫۹۰۷٫۲۷٦  -       ٤٫۱۷۳٫۰٤۱  -       ٤٫۱۷۳٫۰٤۱  ۱۹٫۷۳٤٫۲۳٥  ۱٤٫۲٥۱٫۸٥۲  ٥٫٤۸۲٫۳۸۳ ألجل

 ۱٫۲۸۹٫٤۳۲  ۱٫۲۸۹٫٤۳۲  -       -       -       -       -       -      أخرى

                اتالقيمة العادلة السالبة للمشتق

 ۳۱٫۳۹۰  -       ۱۹٫۸۷۸  -       ۱۹٫۸۷۸  ۱۱٫٥۱۲  ۲۳٤  ۱۱٫۲۷۸ حمتفظ هبا للمتاجرة

 ۱۲۰٫۳۹۹  -       ۱۰۰٫۱۰۸  ۹٤٫۹۲۰  ٥٫۱۸۸  ۲۰٫۲۹۱  -       ۲۰٫۲۹۱ حمتفظ هبا كتحوطات تدفقات نقدية

 ۲٫۰۰۸٫۲۰۲  -       ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰  -       ۸٫۲۰۲  ۸٫۲۰۲  -      صكوك معززة لرأس املال

 ۱٫۳۷۱٫۲۰۷  ۹۳۰٫۰۰۸  ۳٥۲٫۹٥۹  -       ۳٥۲٫۹٥۹  ۸۸٫۲٤۰  ۸۸٫۲٤۰  -      أخرىمطلوابت 

 ٦۱٫۷٥۸٫۷۲٦  ۲۸٫۹۷۲٫۰۸۷  ۸٫۳۰۹٫۱۳۸  ۲٫۳۸٥٫۳۹۹  ٥٫۹۲۳٫۷۳۹  ۲٤٫٤۷۷٫٥۰۱  ۱۸٫۹٦۳٫٥٤۹  ٥٫٥۱۳٫۹٥۲ املطلوابتإمجايل 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٢٥ - 

 قياس القيمة العادلة - ٣٤
 
من خالل التزام  سداده لتحويلأصل أو  بيع السعر الذي يتم احلصول عليه مقابلالعادلة هي  قيمةال

ق ايف األسو ـــ سواء حبضور املوكل أو غيابه ـــ  بني أطراف السوق يف اتريخ القياسمعاملة نظامية 
 من به يرتبط ام تعكس لاللتزام العادلة القيمة. يف ذلك التاريخ األكثر نفعيًة ومتاحة للمجموعة

 عدم التنفيذ. خماطر
 

 حتديد القيمة العادلة والتسلسل اهلرمي للقيمة العادلة
 تستخدم اجملموعة التسلسل اهلرمي التايل لتحديد وعرض القيمة العادلة لألدوات املالية:

 
إعادة املتداولة يف أسواق نشطة لنفس األداة املالية (دون تعديل أو  سعاراأل املستوى األول:

 ).ترتيب
 

واملطلوابت أو أساليب تقييم  املوجوداتاملتداولة يف أسواق نشطة لنفس  سعاراأل املستوى الثاين:
 أخرى حبيث تستند مجيع املدخالت اجلوهرية إىل بيا�ت ميكن رصدها يف السوق.

 
 طرق تقييم ال ترتكز معطياهتا اجلوهرية على بيا�ت ميكن رصدها يف السوق. املستوى الثالث:

 
 ميثل اجلدول التايل املوجودات واملطلوابت املالية للمجموعة املقاسة ابلقيم العادلة:أ) 

 
 (ابآلف الر�الت السعودية) م٢٠١٩ 

 اإلمجايل    املستوى الثاين 
 موجودات مالية

 
   

    ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 ٢٨٧٫٠٢٤  ٢٨٧٫٠٢٤  صناديق استثمار

    
    الشامل اآلخرلعادلة من خالل الدخل ابلقيمة ا

 ١٠١٫٩٢١  ١٠١٫٩٢١ دين
 ١٠١٫٦٢٦  ١٠١٫٦٢٦ مشتقات  

 ٤٩٠٫٥٧١  ٤٩٠٫٥٧١ اجملموع
 مطلوابت مالية

    
 ٢١٦٫٠١١  ٢١٦٫٠١١ مشتقات
 ٢١٦٫٠١١  ٢١٦٫٠١١ االمجايل

 
 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٢٦ - 

 (تتمة) قياس القيمة العادلة - ٣٤
 

 رمي للقيمة العادلة (تتمة):حتديد القيمة العادلة والتسلسل اهل
 ميثل اجلدول التايل املوجودات واملطلوابت املالية للمجموعة املقاسة ابلقيم العادلة (تتمة):أ) 

 
 (ابآلف الر�الت السعودية) م٢٠١٨ 

 اإلمجايل    املستوى الثاين  املستوى األول 
       موجودات مالية

      قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل 
 ٣٣٫٤٥٦  ٣٣٫٤٥٦  ـــ       صناديق استثمار

 ٧٫٨٣٧  ـــ        ٧٫٨٣٧ اسهم
 ٥٤٫٤٣٤  ٥٤٫٤٣٤  ـــ       مشتقات
 ٩٥٫٧٢٧  ٨٧٫٨٩٠  ٧٫٨٣٧ اجملموع

       مطلوابت مالية
 ١٥١٫٧٨٩  ١٥١٫٧٨٩  ـــ       مشتقات
 ١٥١٫٧٨٩  ١٥١٫٧٨٩  ـــ       االمجايل

 
ة لالستثمارات املتداولة على السعر املتداول يف اتريخ إعداد القوائم املالية. تتكون تستند القيمة العادل

عمليات الصرف األجنيب، واخليارات،  املصنفة يف املستوى الثاين منالتجارية واملتحوط هلا  املشتقات
ابستخدام  بصورة عادلة عقود الصرف االجنيبيتم تقييم ومقايضات أسعار العمولة والودائع املهيكلة. 

معدالت صرف آجلة يتم تداوهلا يف سوق نشطة. يتم تقييم مقايضات معدالت الربح واخليارات 
والودائع املهيكلة بصورة عادلة من خالل أسعار العمولة اآلجلة اليت يتم احلصول عليها من منحنيات 

 .يف املستوى الثاين إن أتثريات اخلصم عموماً غري جوهرية ابلنسبة للمشتقاتالعائد املمكن رصدها. 
 

 مل تكن هناك تغريات يف أساليب التقييم خالل الفرتة.
 

. يتم تصنيف االستثمارات اجلديدة املستويني األول والثاين، مل يتم إجراء مناقالت ما بني خالل السنة
ة مل تكون هناك موجودات أو مطلوابت مالي اليت يتم اقتناؤها خالل السنة ضمن املستو�ت املالئمة.

 .م: املستوى الثالث)٢٠١٨( الثالثاألول و مصنفة ضمن املستوى 
 

سعودي)  الـريمليون  ٤٫٨٩م: ٢٠١٨سعودي ( الـريمليون  ٤٫٨٨مت تنفيذ استثمارات تصل إىل 
 .تقيمها ابلقيمة العادلةحمملة بسعر التكلفة وابلتايل ال يتم 

 
 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٢٧ - 

 (تتمة) قياس القيمة العادلة - ٣٤
 دلة والتسلسل اهلرمي للقيمة العادلة (تتمة):حتديد القيمة العا

. ال توجد موجودات ميثل اجلدول التايل القيم العادلة للموجودات واملطلوابت املالية املقاسة ابلتكلفة املطفأة )ب
 :مالية ومطلوابت مالية مقاسة ابلقيمة العادلة يف املستوى األول

 
 م٢٠١٩ ديسمرب ٣١ 

 (ابآلف الر�الت السعودية)
 م٢٠١٨ديسمرب  ٣١ 

 (ابآلف الر�الت السعودية)
 املستوى الثالث  املستوى الثاين  التكلفة املطفأة  املستوى الثالث  املستوى الثاين  التكلفة املطفأة 

            مالية:موجودات 

أرصدة لدى البنوك واملؤسسات 
 ١٫٢٩٧٫٣٠٧  ــــــ      ١٫٢٩٧٫٧٤٩  ١٫٤٤١٫٣٦٣  ــــــــ     ١٫٤٢٩٫٠٠٤ املالية األخرى

استثمارات حمتفظ هبا ابلتكلفة 
 ــــــ      ٢٤٫٠٤٧٫١٠٩  ٢٤٫٠٠٦٫٠٩١  ــــــــ     ٢٧٫٦٨٤٫٩٦٣  ٢٧٫٢٢٤٫٩٣٩ املطفأة

 ٤٢٫٢٠٨٫٤٥٨  ــــــ      ٤٠٫٨٩٦٫٨٩١  ٥١٫٢٨٢٫٧٣٦  ــــــــ     ٤٩٫٦٦٠٫١١٩ ، صايفقروض وسلف
 ٤٣٫٥٠٥٫٧٦٥  ٢٤٫٠٤٧٫١٠٩  ٦٦٫٢٠٠٫٧٣١  ٥٢٫٧٢٤٫٠٩٩  ٢٧٫٦٨٤٫٩٦٣  ٧٨٫٣١٤٫٠٦٢ االمجايل

 
            مطلوابت مالية:

أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية 
 ٦٫٤١٩٫٧٨٩  ــــــ      ٦٫٤٢٣٫٤٣٠  ٨٫٣٠٤٫٦١٢  ــــــــ     ٨٫٢٥٣٫٧٥٤ األخرى

 ٥١٫٨٠٥٫٣٧٨  ــــــ      ٥١٫٨٠٤٫٠٩٨  ٦٢٫٩٨٦٫٨٥٤  ــــــــ     ٦٢٫٦٩٦٫٧٩٤ ودائع للعمالء

 ٥٨٫٢٢٥٫١٦٧  ــــــ      ٥٨٫٢٢٧٫٥٢٨  ٧١٫٢٩١٫٤٦٦  ــــــــ     ٧٠٫٩٥٠٫٥٤٨ االمجايل
 

واملطلوابت األخرى  إن القيم العادلة للنقد واألرصدة لدى مؤسسة النقد العريب السعودي واملوجودات
املستوى الثاين والثالث مت تقدير القيم العادلة يف  وصكوك تعزيز رأس املال تقارب قيمها الدفرتية.

م ابملعدل احلايل املطبق مع األخذ يف االعتبار خماطر ٢٠١٩ديسمرب  ٣١لألدوات املالية كما يف 
 الطرف املقابل ومعدل السوق املطبق.

 
 املعامالت مع األطراف ذات العالقة - ٣٥

 
ن دارة وجملس اإلدارة فإالعادية مع أطراف ذات عالقة. وبرأي اإل اخالل دورة أعماهلاجملموعة تعامل ت

ختضع التعامالت مع األطراف  .لشروط متفق عليهااملعامالت مع األطراف ذات العالقة تتم وفقًا 
مؤسسة النقد املنصوص عليها يف نظام مراقبة البنوك والتعليمات الصادرة عن  للحدودذات العالقة 

 . العريب السعودي
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٢٨ - 

 (تتمة) املعامالت مع األطراف ذات العالقة - ٣٥
 

على النحو املوحدة الناجتة عن هذه املعامالت يف القوائم املالية ديسمرب و  ٣١كانت األرصدة كما يف 
 :التايل

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ال البنك.من رأمس%٥حصة ملكية تتجاوز اآلخرين مهني ميثل كبار املسا
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الر�الت السعودية   
 م٢٠١٨  م٢٠١٩   

      شركات اتبعة
 ٥٠١٫٤٨٠  ٥٠١٫٤٨٠   استثمارات

 ١٫٩٨٤  ٢٠٫٧٣٠   ودائع للعمالء
 ٥٠٥٫٨٢٥  ٦٥١٫٣٧١   سسات املالية األخرىأرصدة لدى البنوك واملؤ 

 ٢٩٠٫٤٧٩  ٢٩٠٫١١٧   أرصدة للبنوك واملؤسسات املالية األخرى
 ٢١٠٫١٨٤  ٢٨٩٫٥٩٩   ذمم مدينة
 ١٥٫٣٦٩  ١٤٫٦٢٥   ذمم دائنة

 ٥٣٠٫٢٤٧  ٥٣٠٫٢٤٧   تعهدات التزامات و 
 ٢٫٩٥٨٫٩٩٢  ٢٫٧٩٦٫٩٤٩   قيم امسية لعقود مشتقات قائمة

      لة ومنتسبة ذات أتثري جوهريزميشركات 
 ١٣٥٫٧٧٠  ١٤٨٫٣٣٢   استثمارات

 ٣٧٤٫٤١٧  ٢٣٨٫٤٠٠   ودائع  للعمالء
 ٣٫٧٠٠  ٢٤٫٨٥٠   مصروفات مستحقة الدفع

 ــــــــ       ٢٢٫٣٥٣   مبالغ مدفوعة مقدماً مقابل بيع استثمارات
 أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية

 املنتسبة هلمواألطراف مهني وكبار املسا
     

 ١٠٣٫٥٦٩  ٢٨٫٩٥٥   قروض وسلف
 ٤٧٫٣١١  ٤٫١٣٩٫٣١٩   عمالءللودائع 

 ٢٫٤٢٧  ٩٧٧   تعهدات التزامات و 

 ابآلف الر�الت السعودية 
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

    ناديق استثمار إبدارة الشركة التابعةص
 ٣٣٫٤٥٦  ٢٨٧٫٠٢٤ استثمارات

 ٣٩٢٫٣٤٩  ٤١٨٫١٨٢ قروض وسلف، صايف
 ٥٤٨  ــــــــ      ودائع  للعمالء



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٢٩ - 

 (تتمة) املعامالت مع األطراف ذات العالقة - ٣٥
 

قة واملدرجة يف القوائم فيما يلي اإليرادات واملصاريف واملعامالت األخرى مع األطراف ذات العال
  املالية املوحدة:

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابآلف الر�الت السعودية   
 م٢٠١٨  م٢٠١٩   

 ١٣١٫٥٧٤  ١٢٨٫٨٦١   دخل عموالت خاصة
 ١٥٥٫٣٢١  ٢٤٢٫٥٢١   مصاريف عموالت خاصة

 ٣١  ٤٠٤   دخل اتعاب وعموالت
 ٨٣٩  ٢٫٦٢٤   أتعاب صناديق األمانة

 ٢٢٫١٤٧  ٢٢٫٨٥٠   صايف حصة مصروفات بشركة زميلة
 ٤٠٫٣١١  ٥٥٫٠٣٢   أقساط أتمني مدفوعة 

 ١٫٤٥٠  ١٫١٦٩   توزيع فائض مستلم من شركة زميلة
 ١٠٫٤٨٦  ١٠٫٧٢٩   مطالبات مستلمة

 ٧٫٨٣٤  ٧٫٣١٥   جملس اإلدارةعضاء أمكافآت 
 ٧٫٣٥٠  ـــــــ        توزيعات أرابح مستلمة

 ٣٫٣٩١  ٣٫٣٩١   دخل مبوجب اتفاقيات خدمات مشرتكة
 ١٠٣  ١١٧   سداد مصروف لشركة اتبعة

 ٨٫٨٢٥  ٧٫٩٨٣   سداد مصروف إجيار
 ٢٫٤٥٧  ٢٫٧٠٥   مصروف إجيار للفروع

 ٩٢  ـــــــ        مصروفات تشغيلية
 ـــــــ       ٩٩٫٨٩٥   بيع صكوك لشركة زميلة

 ـــــــ       ٧٥٫٥٥٢   املشاركة يف مزاد صكوك مكتب إدارة الديون لشركة زميلة



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٣٠ - 

إمجإىل مبالغ التعويضات اليت مت دفعها ألعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية خالل السنة 
     :على النحو التايل

 
 

الصالحية لديهم يقصد أبعضاء اإلدارة التنفيذية كبار املوظفني مبا فيهم املدراء التنفيذيني الذين 
  سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.اجملموعة واملسؤولية عن التخطيط والتوجيه والتحكم يف أنشطة 

 ة ابملوظفنياملصاريف املتعلقو الرواتب  - ٣٦
  

 ابآلف الر�الت السعودية   م٢٠١٩

 عدد املوظفني فئات املوظفني
 أساسة (على اثبت اتتعويض 

 االستحقاق)
 أساسغرية (على مت اتتعويض 

 الدفع النقدي)
 

 اجملموع
        

الذين جيب حصوهلم على عدم ممانعة كبار التنفيذيني 
 ٦٥٫٥٨٢  ٢٢٫٣١٢  ٤٣٫٢٧٠  ١٦ من قبل مؤسسة النقد 

 ٩٥٫٧٠٢  ٩٫٨٨٦  ٨٥٫٨١٦  ٢١٣ وظائف رقابيةيف  وناملشمول ونملوظفا
 ٩١٫١٧٩  ١٣٫٩٨٧  ٧٧٫١٩٢  ٢٠٢ خماطرذات نشطة أيف  وناملشمول وناملوظف

 ٦٠٦٫٩٢٠  ٧٦٫١٥٦  ٥٣٠٫٧٦٤  ٢٫١٨٦ خرونآموظفون 
 ٨٩٫٤٧٠  ٣٫٥٠٠  ٨٥٫٩٧٠  ٦٠٩ تعاقد خارجيموظفون 

        
 ٩٤٨٫٨٥٣  ١٢٥٫٨٤١  ٨٢٣٫٠١٢  ٣٫٢٢٦ اجملموع

        
     ١٢٤٫٨٥٩   االستحقاق) أساس(على تعويضات متغرية 

     ٢٠٫٦٥٨   أخرىللموظفني منافع 
     ٩٦٨٫٥٢٩   املتعلقة ابملوظفنياملصاريف و إمجايل الرواتب 

 
 ابآلف الر�الت السعودية   م٢٠١٨

 عدد املوظفني فئات املوظفني
 أساسة (على اثبت اتتعويض 

 االستحقاق)
أساسغرية (على مت اتتعويض   

 الدفع النقدي)
 

 اجملموع
        

الذين جيب حصوهلم على عدم ممانعة كبار التنفيذيني 
 من قبل مؤسسة النقد 

 
١٦ 

 
٣٨٫١٤٥ 

 
١٩٫٣٥٠ 

 
٥٧٫٤٩٥ 

 ٨٢٫٣٠٦  ٨٫٣٩٢  ٧٣٫٩١٤  ١٩٥  وظائف رقابيةيف  وناملشمول وناملوظف
 ٨٧٫٨١١  ١٣٫٤٢٥  ٧٤٫٣٨٦  ٢٠٢ خماطرذات طة نشأيف  وناملشمول وناملوظف

 ٥٧٠٫٧٣٧  ٧٣٫٤٤٩  ٤٩٧٫٢٨٨  ٢٫١٢٧ خرونآموظفون 
 ٧٨٫٢٤٨  ٣٫٠٨٦  ٧٥٫١٦٢  ٦٠٩ تعاقد خارجيموظفون 

        
 ٨٧٦٫٥٩٧  ١١٧٫٧٠٢  ٧٥٨٫٨٩٥  ٣٫١٤٩ اجملموع

        
     ١١٤٫٢٣٩    االستحقاق) أساس(على تعويضات متغرية 

     ٢٣٫٥٨٢   وظفني أخرىمللمنافع 
     ٨٩٦٫٧١٦   املتعلقة ابملوظفنيواملصاريف إمجايل الرواتب 

 

 ابآلف الر�الت السعودية   
 م٢٠١٨  م٢٠١٩   

 ٩٨٫٤٦٧  ١٠٤٫٥٩٧   للموظفني جلقصرية األمنافع 
 ٢٩٫٦٣٣  ٣٣٫٤١٦   للموظفني خلدمة�اية امكافأة 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٣١ - 

 الرواتب واملصاريف املتعلقة ابملوظفني (تتمة) - ٣٦
 

 التعويضات واملنافعفلسفة بر�مج 
 وما يرتبط هبا من مبالغ من خالل استطالع دوري للسوق وماواملنافع يتم إقرار مستو�ت الرواتب 

وذلك من أجل متكني اجملموعة من الستعالمات السوق ومن خالل وسائل أخرى يتخلله من أجور 
البقاء على إطالع بظروف السوق احمللي واالقليمي فيما يتعلق مبوظفي اجملموعة العاملني يف اململكة 

 .هباأي خماطر مرتبطة لتخفيف واليت تتغاير مع مستو�ت األداء الدورية و  العربية السعودية
 
ومكافأة دورية من رواتب وبدالت تغرية املثابتة و الدفعات خليط من التعويضات من التوزيع  تكوني

يف اململكة العربية  جمال العمل املصريفغري نقدية تتوافق مع املعايري والقيم املتعارف عليها يف ومنافع 
 السعودية.

 
فإن مكافأة �اية للمجموعة، اسات الداخلية والسييف اململكة العربية السعودية طبقًا لنظام العمل 

اخلدمة للموظفني تستحق الدفع يف �اية مدة خدمة املوظف. بلغت مكافأة �اية اخلدمة القائمة يف 
 لایر مليون ٢٦٥٫٦٠: م٢٠١٨( سعودي لایرمليون  ٢٧٣٫٨٣مبلغ  م٢٠١٩ديسمرب  ٣١�اية 

 .سعودي)
 

ع املوظفني السعوديني واألجانب يف البنك والشركات على مجيالتعويضات واملنافع ينطبق بر�مج 
 التابعة يف إطار القيود النظامية والرقابية السائدة. 

 
ما يف البدالت املتعلقة ابلوظيفة / املركز الوظيفي و وتشمل مجيع الرواتب و  تعويضات اثبتة: •

 حكمها وهي اثبتة يف عقود املوظفني وتعطى للموظف بغض النظر عن األداء.
 

وتشمل مكافآت األداء واحلوافز وغريها من البدالت املتعلقة ابألداء  ويضات متغرية:تع •
وهي ليست اثبتة يف عقود املوظفني وختتلف من سنة إىل أخرى وذات عالقة مباشرة ابألداء 

 واجملموعة.واإلدارة الناجح على مستوى الفرد 
 

 كفاية رأس املال  - ٣٧
 

مؤسسة النقد املال هي االلتزام مبتطلبات رأس املال املعتمدة من إن أهداف اجملموعة من إدارة رأس 
على االستمرار واحملافظة على قاعدة رأس  اجملموعةلضمان قدرة ("مؤسسة النقد") العريب السعودي 

 مال قوية.
 
على مؤسسة النقد تفرض أمساهلا بشكل دوري. ية ر مبراقبة استخدام ومدى كفا البنكم إدارة قو ت

تفاظ حبد أدىن من رأس املال النظامي كما تتطلب احملافظة على معدل حمدد يكون فيه االح البنك
أو  %٨إمجايل رأس املال النظامي إىل املوجودات املرجحة املخاطر عند احلد األدىن املتفق عليه البالغ 

 .أكثر
 

تقيس هذه . مؤسسة النقدأمساله ابستخدام املعدالت املعتمدة من ية ر مبراقبة كفا يقوم البنك
مة ئاقاملؤهل مع املوجودات املدرجة يف البنك ال فاية رأس املال وذلك مبقارنة رأمساملعدالت مدى ك

اطرها ر خماظهة للمشتقات ابستخدام مبلغ مرجح إلوااللتزامات والقيمة اإلمسياملوحدة مركزها املايل 
 سبية.نال

 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٣٢ - 

 (تتمة) كفاية رأس املال  - ٣٧
 

النظامي ورأس املال جحة املخاطر مبوجب الركن األول، صًا للموجودات املر خيبني اجلدول التايل مل
 :٣ابزل احملتسبة إلطار العمل من ومعدالت كفاية رأس املال 

 
 م٢٠١٨  م٢٠١٩ 

 
 رأس املال املؤهل

 (ابآلف الر�الت السعودية)
 نسبة كفاية
 رأس املال

 رأس املال املؤهل 
 (ابآلف الر�الت السعودية)

 ايةفنسبة ك
 رأس املال

   
 

 
إيضاح  –معدلة(

٤٢( 
      

 %٢٢٫٩٣ ١١٫٨٤٩٫٧٦٤  %٢٠٫٦٨ ١٢٫٠٨١٫٦٢٤ )١املستوى ي (ساسرأس املال األ
 ــــــــ      ٢٫٣٤٨٫٩٥٥  ــــــــ      ٢٫٣٠٠٫٦٩٩ )٢ املستوى( املساندرأس املال 

ي ورأس املال املساند ساسرأس املال األ
 %٢٤٫٦٢ ١٤٫٣٨٢٫٣٢٣ )٢املستوى  +١املستوى (

  
١٤٫١٩٨٫٧١٩ 

 
٢٧٫٤٨% 

 
كما يف �اية السنة من رأس املال واالحتياطي   للبنكي ساسرأس املال األاملستوى األول من يتكون  

املبقاة وبعض التعديالت على رأس املال  رابحالنظامي واالحتياطي العام واالحتياطيات األخرى واأل
. والعنصر املكون اآلخر لرأس ٣ابزل  إطار عملللتمشي مع  مؤسسة النقدالنظامي وفقًا ملتطلبات 

من اجملموعة صادرة معززة لرأس املال من صكوك  الثاين والذي يتكوناملستوى هو املال النظامي 
 . مجاعية مؤهلةوخمصصات 

 
 ةاملالياالسرتاتيجية  زترك املنافس. اجملموعة واملركز اسرتاتيجية اعمالشيء أساسي ابلنسبة اىل  هوقوي ال املايلاملركز 

 يف األنشطة البنكية الرئيسية.واالستثمار  البناءعلى االستقرار طويل االجل الذي يهدف اىل  للمجموعة
 

 تسعى اجملموعة اىل احملافظة على مستو�ت كافية لرأس املال من أجل:
 

 .حتسني منو املوجودات يف قطاعات اعمال مستهدفة ملساندة األنشطة االسرتاتيجية •
 دعم املخاطر الكامنة ألعمال البنك. •
 القدرة على حتمل املطالب الرأمسالية حتت ظروف السوق السائدة واألحوال الضاغطة. •

 
ثالث ايه يب يتم اعدادها سنو� لتغطي على األقل إن برامج االعمال االسرتاتيجية آي سي ايه ايه يب و آي ال ايه 

قابلية املخاطر البنكية يتم تقييمها واحملافظة عمل وسياسة اىل إطار  سنوات. هذا يؤكد على املخاطر اليت تستند
 من قبل اجملموعة لدعم اسرتاتيجيتها. ان ما ورد أعاله �خذ يف االعتبار مااملال على مستو�ت كافية من راس 

 يلي:  
 

ختلفة مثل مصرفية ملمنو االعمال املالية واالستثمارية الرئيسية استناداً اىل خطط اعمال وحدات االعمال ا •
الشركات (تتضمن القطاع التجاري واملنشآت الصغرية واملتوسطة احلجم) خدمات املعامالت الدولية 

 .واملؤسسات املالية، مصرفية االفراد و خدمات مصرفية خاصة 
هيكل التمويل ومصادر التمويل، املطلوابت واألسهم لدعم منو األصل مع االخذ ابالعتبار احلاجة اىل  •

 .٣زل توجيهات إدارة السيولة اب افظة على مركز سيولة قوي استناداً اىلحملا
 احملافظة على متطلبات رأس املال النظامي ومعدالت كفاية رأس املال. •

 
 
 
 
 
 
 
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٣٣ - 

 (تتمة) كفاية رأس املال  - ٣٧
 

تستخدم اجملموعة األسلوب املعياري ملخاطر حتساب املوجودات املرجحة املخاطر، من أجل ا
اجملموعة يف ي ملخاطر العمليات. تتوىل إدارة املخاطر ساسالسوق وأسلوب املؤشر األ مان وخماطرتاالئ

طلب يُ . مؤسسة النقدتماشى مع متطلبات ترأس املال معدالت كفاية املسئولية جتاه التأكد من أن 
قد توضح نربع سنوية إىل مؤسسة الالتحوط اخلاصة بكفاية رأس املال تقدمي إقرارات  من اجملموعة

 نسبة كفاية رأس املال.
 

 
 إدارة االستثمار وخدمات الوساطة  - ٣٨

خدمات إدارة تقدم إحدى الشركات التابعة للبنك (شركة اجلزيرة لألسواق املالية "اجلزيرة كابيتال") 
. تشتمل هذه ا متوافقة مع أحكام الشريعة (مبدأ جتنب الفائدة)استشارية لعمالئه وخدمات استثمار

ون مع اابلتع يةستثمار ااري وغري اختياري وإدارة صناديق ياخت أساساخلدمات على إدارة حمافظ على 
إبدارهتا هي  اجلزيرة كابيتال شركة قومتاليت عشر األربعة . إن الصناديق حمرتفنيستثمار امستشاري 

صندوق اخلري لألسهم العاملية، وصندوق الثر� لألسهم األوروبية، وصندوق املشارق لألسهم الياابنية، 
اجلزيرة وصندوق ، اجلزيرة للمراحبة ابلر�ل السعوديسهم السعودية، وصندوق ألوصندوق الطيبات ل

وصندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية، وصندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية األمريكي ابلدوالر للمراحبة 
، وصندوق اجلزيرة اخلليجي للدخل، وصندوق اجلزيرة املتنوع اجلسور، وصندوق اجلزيرة املتنوع ٢

وصندوق  ،زن، وصندوق اجلزيرة املتنوع املتحفظ، وصندوق اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئةااملتو 
 للمستثمرين السعوديني متاحةاآلنفة الذكر ستثمارية الاصناديق ال مجيعإن . اجلزيرة موطن ريت

ومها  ٢ة يابستثناء صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية وصندوق اجلزيرة للمشاريع السكن األجانبو 
السوق املالية وصندوق اجلزيرة موطن ريت وهو صندوق خيضع للتداول يف  صندوقان مقفالن

لألسهم  واملشارق لألسهم األوروبية والثر� لألسهم العاملية تقوم صناديق اخلري. "تداولالسعودية "
فيستثمر يف األسهم  لألسهم السعودية أما صندوق الطيبات، ابالستثمار يف األسهم األجنبية الياابنية

اجلزيرة للمراحبة ابلدوالر األمريكي وصندوق  اجلزيرة للمراحبة ابلر�ل السعوديصندوق احمللية. ويقوم 
  املراحبة. أساسابالجتار يف السلع على 

التكافل واثئق ملة توفر اجملموعة خدماهتا أيضًا يف جمال إدارة االستثمار وغريها من اخلدمات حل
 التعاوين. 

 
مليار  ٥٥٫٤اليت حتتفظ هبا اجملموعة حتت بند خدمات الوساطة املالية مبلغ  وجوداتامل غ إمجايللب
 سعودي).  الـريمليار  ٤٧: م٢٠١٨سعودي ( الـري
 

يف إطار خدماهتا إلدارة بصفتها وكيًال اليت حتتفظ هبا اجملموعة يف الصناديق العامة  وجوداتوبلغت امل
 سعودي). الـريمليار  ٤٫٦: م٢٠١٨سعودي ( الـير مليار  ٥٫٦مبلغ  وجوداتامل

 

 ابآلف الر�الت السعودية   
 م٢٠١٨  م٢٠١٩   

 ٤٦٫٠٦١٫٣٠٠  ٥١٫٦٧٥٫٠٦٧   خماطر االئتمان
٣٧٩٫١٦٤٫٨  ٥٫٠٥٩٫٧٤١   خماطر العمليات  

 ٧٩٩٫٣٤٢  ١٫٦٧٧٫٠٣٠   خماطر السوق
 ٥١٫٦٧٧٫٠٢١  ٥٨٫٤١١٫٨٣٨   موجودات مرجحة املخاطر – ١إمجايل الركن 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٣٤ - 

 املنشآت غري املوحدة - ٣٩
 

لديها ولكن يصف اجلدول التايل أنواع املنشآت املهيكلة اليت ال تقوم اجملموعة بتوحيد قوائمها املالية 
 .هبا حصة

 
احلصة اليت متلكها  طبيعة املنشأة والغرض منها  نوع املنشأة املهيكلة

 اجملموعة
 وجوداتيل املاإمج

 ابآلف الر�الت السعودية
") وهي شركة اجلزيرة لألسواق املالية ("اجلزيرة كابيتال  صناديق استثمار

 دارة الصناديق التالية:شركة اتبعة لبنك اجلزيرة تتوىل إ
 

 نسبة امللكية (%)
 

 ٣٫٦٨٣٫٥٠٢ %٤٫٨٥ اجلزيرة للمراحبة ابلر�ل السعوديصندوق   
 ٨٠٢٫٨٠٠ %٠٫٢٤ واويندصندوق اجلزيرة   
 ٢٦٦٫٧٣٠ %٢٧٫٨١ اجلزيرة للمراحبة ابلدوالر األمريكيصندوق   
 ٥٧٫٨٣٤ %٢٠٫٥٩ صندوق اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة  
 ٣٧٫١٨٦ %١٠٫٨١ اخلليجي للدخل اجلزيرةصندوق   
 ١٦٫٩١٦ %٤٣٫٦٤ صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية  
 ٧٣٫٩٨٩ %١٣٫٠٥ ٢-ريع السكنيةاصندوق اجلزيرة للمش  
 

يوضح اجلدول التايل حتليًال ابلقيم الدفرتية للحصص اليت حتتفظ هبا اجملموعة يف املنشآت املهيكلة غري 
 اململوكة. موجوداتالقيمة الدفرتية للهي خسارة للأقصى خماطر قد تتعرض هلا اجملموعة املوحدة. 

 
 ف الر�الت السعوديةابآل صناديق استثمار ـــ القيمة الدفرتية

 ١٧٨٫٤٨٦ اجلزيرة للمراحبة ابلر�ل السعوديصندوق 
 ٧٥٫٠٢٥ اجلزيرة للمراحبة ابلدوالر األمريكيصندوق 

 ١١٫٨١٧ صندوق اجلزيرة ألسهم األسواق العاملية الناشئة
 ٨٫٠٩٣  صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية
 ٨٫٧٨٤ ٢-صندوق اجلزيرة للمشاريع السكنية

 ٤٫٠٠٠ اخلليجي للدخل اجلزيرة صندوق
 ٨١٩ صندوق اجلزيرة دواوين

 
 التكافل التعاوين - ٤٠

 
 يوفر التكافل التعاوين خدمات احلماية واإلدخار املتوافقة مع أحكام الشريعة. 

 
ومبوجب متطلبات نظام التأمني يف اململكة العربية السعودية قررت اجملموعة فصل أعمال التأمني  

 مبوجب نظام التأمني اجلديد يف اململكة العربية السعودية.  أتسيسهامتكشركة مستقلة 
 

وحصلت على  اجها يف السوق املالية السعودية "تداول"أتسست شركة اجلزيرة تكافل تعاوين ومت إدر 
وابشرت أنشطة االكتتاب اعتبارًا من  م٢٠١٣يف ديسمرب مؤسسة النقد ترخيص مزاولة املهنة من 

كما يف %٣٥اجملموعة حصة إمجالية يف شركة اجلزيرة تكافل تعاوين مقدارها  ك. متلم٢٠١٤يناير 
للسياسات املدرجة من قبل البنك . ومتثل إدارة التكافل احلالية حمفظة التأمني م٢٠١٩ديسمرب  ٣١
 م.٢٠١٤قبل 

 
 لعلى عدم ممانعة لتحويل حمفظة التأمني من خال شركة اجلزيرة تكافل تعاوينخالل السنة، حصلت 

م). سيتم حتويل حمفظة ٢٠١٩ديسمرب  ٢٣هـ (املوافق ١٤٤١ربيع الثاين  ٢٦خطاب مؤرخ يف 
ومن املتوقع أن  شركة اجلزيرة تكافل تعاوينم بقيمة متفق عليها بني البنك و ٢٠٢٠يناير  ١التأمني من 

ديسمرب  ٣١ يفينعكس التأثري املايل للتحويل على القوائم املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية 
 م.٢٠٢٠



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن

 

- ١٣٥ - 

 إطار التقرير املايل الدويل يفالتغريات املستقبلية  - ٤١
 

 المرجعي مؤشر سعر الفائدة تعدیل
تعديل جوهري على أغلب أسعار الفائدة املرجعية إما إجراء  يتم اآلن، على الصعيد العاملي،

تب عليها خماطر أسعار الفائدة رت الفائدة بني البنوك أبسعار فائدة بديلة ال ي سعر تعديلالستبدال أو 
الفائدة بني البنوك على  سعرلاجملموعة تتعرض "). الفائدة بني البنوك سعر(يشار إليها ابسم "تعديل 

وهناك عدم  كجزء من هذه املبادرة على مستوى السوق.  تعديلهااليت سيتم استبداهلا أو أدواهتا املالية 
آاثر الفائدة بني البنوك  سعرلتعديل موعة أن يكون . تتوقع اجملوطرق التحولتوقيت حول يقني 

وظائف شاملة جلنة وأنشأت اجملموعة أعماهلا.  جماالت مجيعوحماسبية على إدارة املخاطر يف  تشغيلية 
أسعار الفائدة بني جلنة  وتشمل أهداف بديلة.ال حتوهلا لألسعارإلدارة الفائدة بني البنوك  سعرتتعلق ب
الفائدة بني  سعرواملطلوابت إىل قروض والسلف جعية التدفقات النقدية للر متقييم مدى البنوك 
وكيفية الفائدة بني البنوك  سعرلتعديل ، وما إذا كانت هذه العقود حتتاج إىل تعديل نتيجة البنوك
الفائدة بني  أسعارجلنة تتبع مع األطراف املقابلة. الفائدة بني البنوك  سعرالتواصل حول تعديل إدارة 

األعمال األخرى  وحداتتتعاون مع كذلك و  جلنة املوجودات واملطلوابت وترفع تقاريرها هلاإىل بنوك لا
املخاطر التشغيلية الناشئة عن وتعمل حاليًا جمموعة األعمال واخلزانة على حتديد حسب احلاجة. 

 .الفائدة بني البنوك سعرتعديل 
 

 الموجودات المالیة
للعمالء والسلف ذات الفائدة املتغرية قروض ئدة بني البنوك  للاالف سعرل اجملموعة تعرضيبلغ 

الفائدة بني البنوك على تقييم  وتعمل جلنة أسعار. ر�ل سعوديمليار  ٣٩٫٧٦مبلغ واالستثمارات 
بني البنوك على أساس حمفظة القروض ذات الفائدة املتغرية احلالية الفائدة  أسعارتعديل السياسات ل

اليت سيتم استبداهلا كجزء من عملية تعديل سعر الفائدة بني البنوك.  ائدة بني البنوكفال سعراملرتبطة ب
شارك تأن تتوقع اجملموعة بطريقة موحدة. ومع ذلك،  األفرادوتتوقع اجملموعة أن يتم تعديل منتجات 

 الصادرة، مثل القروض والسلف ا اخلاصةمنتجاهتحول يف مفاوضات ثنائية مع األطراف املقابلة 
احلالية ملوجوداهتا ذات الفائدة املتغرية . وتتوقع اجملموعة أن تبدأ يف تعديل الشروط التعاقدية للشركات

م. إال أن التوقيت سيتغري على حسب مدى القدرة على تطبيق لغة ٢٠٢٠يف الربع الثالث من 
ف املقابلة اموحدة عرب أنواع حمددة من القروض وحسب املفاوضات الثنائية بني اجملموعة واألطر 

 املرتبطة ابلقروض.
 

 المالیةالمطلوبات 
ر�ل مليار  ٢٫٢٩وتبلغ  الفائدة بني البنوك سعرلدى اجملموعة مطلوابت ذات فائدة متغرية مرتبطة ب

مناقشات مع األطراف الفائدة بني البنوك وقسم اخلزينة ابجملموعة  أسعارجلنة سعودي. وستبدأ 
الفائدة بني  سعرمن اجل اإلعداد  لتعديل لتعديل الشروط التعاقدية  املاليةحول املطلوابت املقابلة 
 البنوك.

 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 (تتمة) التغريات املستقبلية يف إطار التقرير املايل الدويل - ٤١
 

 ألغراض إدارة املخاطر وحماسبة التحوط املشتقات احملتفظ
عالقات حتوط. ضمن  قد مت حتديدهشتقات ألغراض إدارة املخاطر، وبعضها ابملاجملموعة حتتفظ 
أسعار متغرية مرتبطة أبسعار فائدة بني البنوك األجنيب للصرف ألدوات املشتقة امعدل الربح و لدى 

 مليار ر�ل سعودي. ٥٫٣٥متنوعة مببلغ 
 

) واملعيار الدويل للتقرير ٩معدل الربح املرجعي وفقًا للمعيار الدويل للتقرير املايل (تشمل تعديالت 
بتعديل اليت تتأثر مباشرة من اإلعفاءات اليت تنطبق على مجيع عالقات التحوط  ) عدداً ٧املايل (

نتج عن التعديل عدم تيقن بشأن التوقيت و/أو مبلغ . تتأثر عالقة التحوط إذا املرجعي معدل الربح
لتعديل ونتيجة  لبند التحوطي أو أداة التحوط.اليت تستند إىل املؤشر اخلاص ابالتدفقات النقدية 

اليت تستند التدفقات النقدية ل الربح املرجعي، قد يكون هناك عدم تيقن بشأن التوقيت أو مبلغ دمع
استبدال معدل الربح خالل الفرتة اليت تسبق  لبند التحوطي أو أداة التحوطإىل املؤشر اخلاصة اب

 عدم اليقني ىلإذلك قد يؤدي احلايل املرجعي مبعدل ربح بديل ال يرتتب عليه خماطر أسعار الفائدة. 
أن تكون مستقبًال وما إذا كان من املتوقع  مستقبلية ممحتملة بشكل كبريمعاملة هناك فيما إذا كانت 

 عالقة التحوط ذات فعالية عالية.
 

 قبل التيقنالتعديالت إعفاءات مؤقتة متكن حماسبة التحوط من االستمرار خالل فرتة عدم  تقدم
أسعار الفائدة. اتريخ  خماطر عليه يرتتبي مبعدل ربح بديل ال عاملرج احلايل الربح معدل استبدال
م مع السماح ٢٠٢٠يناير  ١تعديالت للفرتات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد ال التنفيذ حيز دخول

 تصنيفها متأي عالقات حتوط  فإنابلتطبيق املبكر. جيب تطبيق املتطلبات أبثر رجعي. ومع ذلك، 
 معأي عالقات حتوط  تصنيفوضعها السابق عند التطبيق، كما ال ميكن لمسبقًا ال ميكن إعادهتا 

  االستفادة من فهم العالقة. 
 

ألخذ تلك املشاكل يف بتحويل تركيزه معايري احملاسبة الدويل ومع اكتمال املرحلة األوىل، يقوم جملس 
ايل املرجعي مبعدل ربح ال حلاستبدال معدل الربح اعند التقرير املايل على االعتبار اليت ميكن أن تؤثر 

 معايري احملاسبة الدويل.يشار إىل ذلك ابملرحلة الثانية من مشروع جملس يرتتب عليه خماطر. 
 

ابلتطبيق املبكر للتعديالت وتوصلت إىل عدم التيقن الناتج عن تعديل أن سعر اجملموعة تقم مل 
عالقات وقف إىل احلد الذي يتطلب  ؤثر على عالقات التحوط اخلاصة هبايال الفائدة بني البنوك 

 التحوط.
 



 بنك اجلزيرة
 )شركة مسامهة سعودية(

 ايضاحات على القوائم املالية املوحدة
 م٢٠١٩ديسمرب  ٣١يف  ةاملنتهي ةللسن
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 أرقام املقارنة - ٤٢
 

 أفضل: لتقدمي عرضخالل السنة، مت عمل إعادة التصنيف التايل 
مباشرة إىل مدفوعات القروض اجلديدة أو حتصيل القروض تعود أعيد تصنيف حوافز املوظفني اليت  •

خمصص و دخل أتعاب وعموالت ايف صمصروفات متعلقة ابلرواتب واملوظفني إىل املتعثرة من 
 الئتمان على التوايل.اخسائر 

العقارية من مصروفات مباشرة إىل القروض تعود املمتلكات اليت مصروفات رسوم تقييم أعيد تصنيف  •
 دخل أتعاب وعموالتعمومية وإدارية إىل صايف 

الشخصية لقروض أعيد تصنيف تكاليف التأمني املتكبدة لتغطية خماطر االئتمان فيما يتعلق اب •
إدارية أخرى ألن هذه التكلفة متثل مصروفات عمومية و عموالت خاصة من دخل السكنية إىل و 

 بشكل أساسي جزءاً من عائد القرض.
معدل الربح التجاري إىل صايف  ةمقايض علىخاصة  عموالت ومصروفات دخلتصنيف  أعيد •

 املكسب / (اخلسارة) من األدوات املالية.
 

 إعادة التصنيفات على قائمة الدخل املوحدة: فيما يلي أتثري
 

 ابآلف الر�الت السعودية 
املبالغ املفصح عنها  إعادة القياس كما مت اإلفصاح عنه 

 بعد إعادة التصنيف
    م٢٠١٨ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

 ٢٫٧٨٧٫٦٧٣ )١٩٩٫٩٣٥( ۲٫۹۸۷٫٦۰۸ دخل عموالت خاصة
 ٨٨٣٫٦٤٠ )١٦٥٫٧٠٦( ١٫٠٤٩٫٣٤٦ مصروفات عموالت خاصة

 ٥٦٤٫٣٥٦ )١٩٫١٢٤( ٥٨٣٫٤٨٠ دخل أتعاب وعموالت، صايف
 ٨٩٦٫٧١٦ )١٩٫١٨٨( ٩١٥٫٩٠٤ املصاريف املتعلقة ابملوظفنيو الرواتب 

 ٤١٤٫٨١٤ )٣٨٫٧٧٢( ٤٥٣٫٥٨٦ مصاريف عمومية وإدارية أخرى
 ١٠٦٫٨٠٠ ٤٫٦٠٧  ١٠٢٫١٩٣ ، صايفالئتماناخمصص خسائر 

 
رأس املال للمحاسبة عن أتثري إعادة التصنيف أعاله على إمجايل الدخل  ةمت تعديل إفصاح كفاي

التشغيلي. كما مت تعديل قطاعات األعمال  للمحاسبة عن أتثري إعادة التصنيف أعاله. مت إعادة 
 تصنيف بعض املبالغ غري اجلوهرية للتوافق مع العرض يف السنة احلالية.

 
 جملس اإلدارةموافقة  - ٤٣

 
 ٣٠(املوافق  هـ١٤٤١ مجادى الثاين ٥إصدار القوائم املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتاريخ  مت اعتماد

 ). م٢٠٢٠ يناير
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